นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล
(PRIVACY POLICY)
บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ตระหนักถึงควำมสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่ำน และยึดมั่นกำร
ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ เคำรพและคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่ำนเพื่อให้สำมำรถเชื่อมั่นได้ว่ำ บริษัทฯ มีควำม
โปร่งใสและควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ กำรเปิดเผย หรือโอนข้อมูลของท่ำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีใจควำมสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น ชื่อ -นำมสกุล
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภำพจำลอง
ใบหน้ำ ข้อมูลจำลองลำยนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว
ข้อมูลส่วนบุคคล
 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล เพศ อำยุ วันเดือนปี เกิด สถำนที่เกิด สถำนภำพสมรส สัญชำติ เลขประจำตัว
ประชำชน เลขใบอนุญำตขับขี่ เลขหนังสือเดินทำง สถำนภำพกำรเกณฑ์ทหำร ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำร
ทำงำน ประวัติกำรเรียนรู้ ใบอนุญำตต่ำง ๆ เลขที่บัญชีธนำคำร
 ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลขโทรศัพท์ของท่ำน อีเมล ไอดีไลน์ รวมถึงข้อมูล
ในโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ
 ข้อมูลกำรทำงำน เช่น อำชีพ ตำแหน่ง สถำนที่ทำงำน
 ข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น เงินเดือน หรือรำยละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ
 ประวัติข้อมูลทำงกำรแพทย์
 ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ (เช่น หมำยเลขตัวถัง หรือ หมำยเลขทะเบียนรถยนต์)
 โฉนดที่ดิน
 ลำยมือชื่อ (รวมถึงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สำมำรถระบุตัวตนได้ เช่น Username /password, Cookies IP address, GPS
Location

 ข้อมูลรหัสประจำตัวคู่ค้ำ (รวมถึงประเภทคู่ค้ำ)
 ข้อมูลบัญชีธนำคำรและ กำรชำระเงิน (เช่น ชื่อเจ้ำของบัญชี ธนำคำรที่เปิดบัญชี ประเภทบัญชี และหมำยเลขบัญชี
ธนำคำร ชื่อบัญชีผู้รับผลประโยชน์ วันที่ชำระเงิน วิธีกำรชำระเงิน สกุลเงินที่ชำระ และบัญชีที่ทำกำรชำระงิน
รำยละเอียดกำรโอนเงินใน/นอกประเทศไทย)
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯ กับพันธมิตรทำงธุรกิจ เช่น ข้อมูลที่ท่ำนให้แก่ บริษัทฯ ตำมที่
ปรำกฏในสัญญำ แบบฟอร์ม หรือ แบบสำรวจ ข้อมูลทำงธุรกรรมที่ท่ำนทำกับ บริษัทฯ เช่น สัญญำเช่ำพื้นที่ หรือ
สัญญำให้บริกำรขนส่งสินค้ำ บันทึกข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์
 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่บริษัทฯ ได้รับจำกคุณ เช่น คู่สมรส ผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้ค้ำประกัน

 ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย เช่น ข้อมูลจำกกล้องวงจรปิด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมำยกำหนดเป็นกำรเฉพำะ เช่น เชื้อชำติ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิศำสนำ หรือ
ปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม
ข้อมูลชีวภำพ (Biometric Data) หรือ ข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันที่กฎหมำยกำหนด ซึ่งบริษัทต้องดำเนินกำรด้วย
ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ โดย บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว ต่อเมื่อบริษัท
ได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำน หรือในกรณีที่บริษัทมีควำมจำเป็นตำมกรณีที่กฎหมำยอนุญำต

2.บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางใดบ้าง
สาหรับลูกค้า
 ผ่ำนช่องทำงกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำด
 ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มเครือข่ำยสังคมออนไลน์ (เช่น
แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook)
 ผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสำธำรณะ หน่วยงำนภำครัฐ

สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ
 ผ่ำนทำงท่ ำนโดยตรง เช่น เมื่อท่ ำนทำธุรกิ จกั บ บริษั ทฯ หรื อลงนำมในสั ญญำหรื อกรอกแบบฟอร์ม เมื่ อท่ ำนมี
ปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ รวมถึงกำรมีปฏิสัมพันธ์ผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ผ่ำนเว็บไซค์ของบริษัทฯ หรือ
แอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ กำรติดต่อสื่อสำรทำงอีเมล โทรศัพท์ แบบสอบถำม นำมบัตร ไปรษณีย์ ระหว่ำง
กำรประชุมและงำนกิจกรรมต่ำงๆ หรือเมื่อบริษัทฯ ไปพบท่ำน
 ผ่ำนทำงพันธมิตรทำงธุรกิจที่ท่ำนทำงำนให้ ดำเนินกำรแทน หรือเป็นตัวแทน
 ผ่ำนทำงบริษัทในเครือ
 ผ่ำ นทำงแหล่งข้ อ มู ล ในระบบ ระบบไดรฟ์ ก ลำงฐำนข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ หรื อ ซอฟท์ แ วร์ ข นส่ ง และ/หรื อ ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์
3.บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง
บริษัทฯ เก็บข้อมูลของท่ำนเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย
เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำน เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิ กำรใช้สิทธิ กำรยกข้อต่อสู้สิทธิ
เรียกร้อง หรือโดยอำศัยควำมยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ เช่น
สาหรับลูกค้า
 เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรแก่ท่ำนได้ เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนขอท่ำนก่อนกำรใช้ผลิตภัณฑ์/บริก ำร
หรือก่อนกำรทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือในกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกท่ำน
 เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์และกำรติดต่อระหว่ำงบริษัทฯ กับท่ำน เช่น เพื่อแจ้งผลกำรสมัครใช้บริกำร
ของท่ำน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริกำร
 เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำร เช่น เพื่อกำรวิเครำะห์และประเมินควำมพึงพอใจของท่ำนที่มีต่อ
บริกำรของบริษัทฯ หรือ เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลสำหรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำรให้ท่ำนได้รับประสบกำรณ์ที่ดีที่สุด
 เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ
 เพือ่ ให้บริษัทฯ ติดต่อ ประสำนงำน ดำเนินธุรกรรมที่มีกับพันธมิตรทำงธุรกิจที่คุณสังกัด
สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ
 กำรติดต่อสื่อสำรทำงธุรกิจ เช่น กำรติดต่อสื่อสำรกับพันธมิตรทำงธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ำบริกำร และ โครงกำรต่ำง ๆ
ของบริษัทฯ หรือพันธมิตรทำงธุรกิจ (เช่น กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนกำรส่งเอกสำรกำรตอบ คำถำม กำรตอบกลับคำขอ
หรือกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรดำเนินกำร)

 กำรเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจ เช่น กำรประเมินควำมเหมำะสมและคุณสมบัติของท่ำนและพั นธมิตร ทำงธุรกิจ กำร
ยืนยัน ตัวตนของท่ำนและสถำนะกำรเป็นพั นธมิตรทำงธุรกิจ กำรตรวจสอบสถำนะกิจกำร หรือกำรตรวจสอบ
ประวัติในรูปแบบอื่นๆ หรือกำรประเมินควำมเสี่ยงสำหรับท่ำนและพันธมิตร ทำงธุรกิจ (รวมถึงกำรตรวจสอบข้อมูล
ที่เปิดเผยต่อสำธำรณะจำกหน่วยงำนบั งคับใช้กฎหมำยและ/หรือ จำกบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของบริษัท) กำรออกคำ
ขอเสนอรำคำและประมูลรำคำกำรเข้ ำทำสัญญำกับ ท่ำน หรือพันธมิตรทำงธุรกิจกำรประเมินกำรบริหำรงำนของ
ท่ำนและพันธมิตรทำงธุรกิจ
 กำรจัดกำรข้อมูลของพั นธมิตรทำงธุรกิจ เช่น กำรสร้ำงบัญชีพันธมิตรทำงธุรกิจกำรบันทึกข้อมูลลงในระบบ กำร
รักษำและกำรปรับปรุงรำยกำร/สำรระบบของพันธมิตรทำงธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน) กำรเก็บและ
บริหำรจัดกำรสัญญำและเอกสำรที่เกี่ยวข้องที่อำจมีชื่อของท่ำนอยู่
 กำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ เช่น กำรวำงแผน กำรดำเนินกำร และกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ และสิทธิทำง
สัญญำกับพันธมิตรทำงธุรกิจ เช่น กำรพิจำรณำแต่งตั้ง ยกเลิก หรือมอบอำนำจให้พันธมิตรทำงธุรกิจสำหรับกำรทำ
ธุรกรรมต่ำงๆ หรือกำรสั่งซื้อสินค้ำหรือบริกำร กำรประมวลผลกำรชำระเงิน กำรทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี กำร
ตรวจสอบบัญชี กำรออกใบเรียกเก็บเงิน และกำรเก็บเงิน กำรจัดกำรให้มีกำรขนส่งและจัดส่งกำรให้บริกำรสนับสนุน
 กำรวิเครำะห์ธุรกิจและกำรปรับปรุงธุรกิจ เช่น กำรทำวิจยั กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประเมิน กำรสำรวจ และกำรทำ
รำยงำนเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ และผลกำรดำเนินงำนของท่ำนหรือของพันธมิตรทำงธุรกิจ กำรพัฒนำ
และปรับปรุงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและสินค้ำและบริกำร
 ระบบและกำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรให้กำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และฝ่ำย
ช่วยเหลือ บริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงระบบใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้มอบสิทธิในกำรเข้ำถึงให้แก่ท่ำน กำรลบบัญชีที่ไม่มีกำร
ใช้งำน กำรใช้มำตรกำรควบคุมทำงธุรกิจเพื่อให้สำมำรถดำเนินธุรกิจได้และ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถระบุและแก้ไข
ปัญหำในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ และเพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในระบบของบริษัทฯ ทำกำร
พัฒนำ ปรับใช้ ดำเนินกำร และดูแลรักษำระบบ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 กำรตรวจสอบดูแลระบบและควำมมั่นคงปลอดภัย เช่น กำรยืนยันตัวตนและกำรควบคุมกำรเข้ำถึงตำมที่เกี่ยวข้อง
กำรตรวจสอบดูแลระบบ อุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม รวมถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและ กำรป้องกันกำรฉ้อโกง กำรรำยงำนอุบัติเหตุ
 กำรจัดกำรกับข้อพิพำท เช่น กำรยุติข้อพิพำท กำรบังคับใช้ส้ญญำกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรก่อตั้ง
กำรใช้หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สทิ ธิเรียกร้องตำมกฎหมำย รวมถึงกำรมอบอำนำจ

 กำรบริหำรจัดกำรและกำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในบริษัทฯ รวมถึง กำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ภำยใน
องค์กรและปฏิ บัติตำมข้อกำหนดทำงธุรกิจที่เหมำะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรจั ดซื้อ จัดจ้ำง กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรจัดกำรภำยใน กำรฝึกอบรม กำรตรวจสอบ กำรรำยงำน กำรส่งหรือจั ดกำร เอกสำร กำรประมวลผล
ข้อมูล กำรควบคุม หรือกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์และกำรวำงแผน ทำงสถิติและแนวโน้ ม ต่ำง ๆ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่คล้ำยคลึงหรือเกี่ยวขอ้งกัน
 กำรปฏิบัติตำมนโยบำยภำยในและกฎหมำยที่ใช้บังคับ รวมถึงขอ้บังคับ ระเบียบ และแนวทำงปฏิบัตติ ำ่ งๆ (เช่น เพื่อ
ขอใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจตำมที่กฎหมำยกำหนด) และกำรประสำนงำนหรือกำรติดต่อกับหน่วยงำนรัฐบำล
ศำล หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรมสรรพำกร สำนักงำนตำรวจแห่งชำติและ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน)
รวมถึงกำรสืบสวน กำรร้องเรียน และ/หรือ กำรป้องกันอำชญำกรรม หรือกำรฉ้อโกง
 เพื่อจัดเก็บเอกสำรสำหรับกำรตรวจสอบ อ้ำงอิง
 เพือ่ กำรตรวจสอบกิจกำรภำยในของบริษัทฯ
 เพื่อปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบและตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งผู้ตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบจำกภำยนอก)
ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย หำก
ท่ำนไม่ให้ข้อมูลดังกล่ำว บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถให้บริกำรหรือดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุข้ำงต้นได้
4.บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด
บริษัทฯ จะเก็บรักษำข้อมูล ของท่ำนตำมระยะเวลำที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยังคงใช้ผลิตภัณฑ์/บริกำรของ
บริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยังมีควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
5.บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของคุณไปที่ใดบ้าง
บริษัทฯ อำจต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่ำนกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นดังที่จะระบุนี้ เพื่อให้เป็นไปตำม วัตถุประสงค์ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลนั้น
 ข้อมูลของท่ำนจะถูกเปิดเผยภำยในบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของท่ำนกับกลุ่ม
บริษัทเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และเพื่อให้บริกำรแก่ท่ำนด้วยคุณภำพสูงสุด
 ที่ปรึกษำหรือผู้ให้คำปรึกษำด้ำนวิชำชีพของบริษัทฯ รวมถึงทนำยควำม นำยธนำคำร ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และ
ผู้รับประกันภัย ที่ให้บริกำรงำนให้คำปรึกษำ กฎหมำย กำรธนำคำร กำรตรวจสอบบัญชี หรือประกันภัยแก่บริษัทฯ
 ผู้ให้บริกำร ซึ่งให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนดูแลระบบให้กับบริษัทฯ

 ผู้ตรวจสอบภำยนอก ซึ่งทำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบอิสระของแฟ้มข้อมูลของท่ำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรพิจำรณำ
ตำมมำตรฐำนกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
 บริษัทฯ อำจเปิดเผยข้อมูลของท่ำนกับบุคคลหรือนิติบุคคลภำยนอกกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อำจขำย หรือโอนธุรกิจ
หรือสินทรัพย์บำงส่วนของบริษัทฯ ให้ หรือในทำงกลับกันบริษัทฯ อำจมีแผนเข้ำซื้อ หรือควบรวมกิจกำรกับบุคคล
หรือนิติบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนที่มีกำรขำย ได้มำ หรือควบรวมกับ
บริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อำจมี กำรใช้ข้อมูลของท่ำนในลักษณะเดียวกับที่อธิบำยไว้ในประกำศฯ ฉบับนี้
บริษัทฯ อำจกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของท่ำน ให้ควำมเคำรพในควำมลับ และควำม
ปลอดภัยของข้อมูลของท่ำน และปฏิบัติกับข้อมูลของท่ำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
6.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
บริษัทฯ อำจต้องเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ ซึ่งอำจมีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่สูงกว่ำ หรือต่ำกว่ำประเทศไทย เช่น เมื่อบริษัทฯ เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนบนแพลตฟอร์มคลำวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่
ตั้งอยู่นอกประเทศไทย หรือเพื่อใช้บริกำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

7.สิทธิของท่านมีอะไรบ้าง
ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ดังนี้
 สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 สิทธิในกำรลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิในกำรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมกำรเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิในกำรขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 สิทธิในกำรร้องเรียนในกรณีที่ท่ำนเห็นว่ำบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.การแก้ไขและทบทวนนโยบาย
บริษัทฯ อำจแก้ไขประกำศนี้เป็นครั้งครำวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ท่ำนสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำมีกำรแก้ไขประกำศ
หรือไม่ โดยกำรอ้ำงอิงถึงวันที่ที่มีกำรปรับปรุงครั้งล่ำสุด บริษัทฯ ขอถือกำรปฏิบัติตำมสัญญำอย่ำงต่อเนื่องของท่ำน ว่ำเป็น
กำรรับทรำบ และยอมรับประกำศฉบับที่มีกำรปรับปรุงนั้น
9.ท่านจะติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร
หำกท่ำนมีข้อเสนอแนะ หรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน รวมถึงกำรขอใช้สิทธิตำมนโยบำยฉบับนี้ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ผ่ำน
ช่องทำงดังนี้

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด
601, 603 ซอยจรัสลำภ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700
http://www.pclholding.com
 เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนข้อมูลส่วนบุคคล (อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำแต่งตั้ง)
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