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ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับ วิทยากร และผู้ประสานงานแทน                          
(Privacy Notice for Guest Speakers and Coordinators) 

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มไมย์เออร์ (“บริษัทฯ”) 
ให้ความสำคัญกับความเป็นสว่นตัวและมุ่งมัน่ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลสว่นบุคคล”) 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) 
และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามทีจ่ะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่จะประกาศใช้ภายใต้ 
พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษทัฯ จึงไดจ้ัดทำประกาศความเปน็ส่วนตัวฉบับนี้ขึน้ 
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน           

แตามที่บริษัทฯ ได้เก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ 
ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษทัฯ ในฐานะพนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า 
คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฐานะอื่น ๆ ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ จะมผีลใชบ้ังคับ 
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบวา่ บริษัทฯ จะเกบ็รวบรวม 
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไปตามวัตถปุระสงค์เดิมที่ทางบริษทัฯ 
ได้ทำการจดัเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น 
เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมจากท่านเปน็ลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น หากบริษัทฯ 
จะเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมทีไ่ด้มีการจัดเก็บก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ 
มีผลใช้บงัคับ บริษัทฯ จะแจง้ให้ท่านทราบและจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการและวิธีการทีพ่.ร.บ.ฯ กำหนด 

1.  วัตถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                              
(Purposes for the collection, use and disclosure of personal data) 

บริษัทฯ อาจดำเนินการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของวิทยากร 
หรือตัวแทนของนิติบุคคลหรือสถานฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

ข้อที่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
1.1 เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนเข้าทำสัญญากบั 

บริษัทฯ หรือเพ่ือการพิจารณาคุณสมบัติของท่านในฐานะผู้ปฏิบัติงานใน
นามของนิติบุคคลหรือสถานฝึกอบรม 
รวมถึงการพิจารณาอนุมัติทำสัญญาระหว่าง 
บริษัทฯ กบัท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นผู้ปฏิบตัิงานในนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว และการปฏิบัตติามสญัญา รวมถึงการรับหรือส่งเอกสาร 
การติดต่อระหว่างท่านกับ บรษิัทฯ 
การตรวจสอบการปฏิบัตติิงานตามสัญญา การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

การปฏิบัติตามสญัญา 

Contractual Basis) 

1.2 เพื่อการติดต่อประสานงานทีจ่ำเป็นในการเชิญท่านมาเป็นวิทยากร 
และเพื่อการเตรียมการดำเนินการ 
การจัดเตรียมความพร้อมและการอำนวยความสะดวกในการบรรยายหรือ
ดำเนินกิจกรรม 
ทั้งนี้อาจมีการเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นให้กับตัวแทน 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของ 
บริษัทฯ 

1.3 เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม 
อบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้น สามารถเข้ารับชม หรือร่วมกิจกรรม อบรม 
สัมมนา ที่จัดขึ้นได้จากหลายพ้ืนที่โดยพร้อมกัน หรือการรับชมย้อนหลัง 
บริษัทฯ 
อาจมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียงของท่านในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น วิดีทัศน์ หรือการถ่ายทอดสด เป็นต้น ตลอดการจดักิจกรรม อบรม 
หรือสัมมนา อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า 
หากการจัดกิจกรรม อบรม 
หรือสัมมนาดังกล่าวจะมีการบนัทึกภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียงของท่าน 
หรือมีการถ่ายทอดสด  

การปฏิบัติตามสญัญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.4 เพื่อการจัดเก็บข้อมูลเป็นองค์ความรู้ภายในองค์กร บริษัทฯ 
อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการบรรยาย ภาพถ่าย 
หรือภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียงของท่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีทัศน์ 
เป็นต้น  และบริษัทฯ 
อาจมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบริษัทในกลุ่มด้วย 

การปฏิบัติตามสญัญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
1.5 เพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

อบรมหรือสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ อาจมีการเปิดเผยประวัติ 
รวมทั้งภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน (ตามที่ท่านจัดส่งให้แก่เรา) 
เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การเชิญชวนบุคคลเข้าร่วมงาน 
และเพื่อการจัดทำเอกสารหรือสื่อประกอบการบรรยายในกิจกรรม 
อมรมหรือสัมมนาดังกล่าว รวมทั้งบริษัทฯ อาจมีการถ่ายภาพนิ่ง 
หรือภาพเคลื่อนไหวระหว่างการดำเนินกิจกรรม อบรม หรือสัมมนา 
เพื่อประโยชน์ในการทำรายงาน การประชาสัมพันธ์การจัดกจิกรรม 
อมรมหรือสัมมนาดังกล่าวภายหลังจบกจิกรรมด้วย 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.6 เพื่อการปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ 
การรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา 
การจัดทำบตัรเข้าอาคารสถานที่ 
รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 
การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ บริษัทฯ ณ อาคาร สถานที่ของบริษัทฯ 
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)  

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.7 เพื่อการประเมินผลของการจัดกิจกรรม หรืองานอบรม สัมมนานั้น ๆ 
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การวางแผน 
การรายงาน การคาดการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งบันทึกเป็นฐานข้อมูลของ 
บริษัทฯ สำหรบัการพิจารณาเลือกจ้างสำหรับโครงการอ่ืน ๆ ในอนาคต  

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.8 เพื่อการแบ่งปันช่องทางในการติดต่อท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร 
อีเมล 
ให้กับบรษิัทในกลุ่มของเราในกรณีที่บริษัทในกลุ่มสนใจการบรรยาย 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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การจัดกิจกรรม อบรม 
หรือสัมมนาในลักษณะเดียวกบัที่ท่านได้จัดหรือบรรยายให้กบั บริษัทฯ 

1.9 เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ 
การตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน 
และการบริหารจัดการภายในองค์กร     รวมถึงการใช้ข้อมูลเพ่ือเป็นหลัก
ฐานประกอบการขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการต่าง ๆ ของ 
บริษัทฯ 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.10 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธเิรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ 
รวมถึงเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี (หากมี) รวมทั้งเพื่อสืบสวน 
สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอ่ืนใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบงัคับคดีตามกฎหมาย 

  

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

1.11 เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหม
าย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ 
บริษัทฯในการปฏิบตัิตามสัญญาหรือการปฏิบัตติามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงัคับ 
หากท่านไม่ใหข้้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถพิจารณาเข้าทำสญัญา 
หรือบริหารจัดการตามสญัญากับท่านได้     

กรณีที่ท่านเป็นเลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนวิทยากร บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
โดยอาศัยฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) เพื่อการติดต่อประสานงาน 
หรืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2.     การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล (Collection of Personal Data) 

        โดยทั่วไปแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ 
จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรง อย่างไรก็ตาม 
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของ บรษิัทฯ 
บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ บริษัทฯ  หน่วยงานราชการ 
บริษัทหรือหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หรือเลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่าน หรอืแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
ซึ่งเปิดเผยสาธารณะ เช่น เพจ Facebook ข้อมูลที่ค้นหาไดท้างอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

        ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้  

2.1    ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  

(1)    ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน 
เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ลายมือชื่อ ภาพถ่าย  
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(2)    ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล  

(3)    ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร 

 (4)    ข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม 
ความเชี่ยวชาญ รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรอง เลขที่ใบอนุญาต เป็นต้น 

(5)    ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบัตงิาน เช่น การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด 

 (6)    ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง 
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว การถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ 
หรือการบันทึกหรือจัดทำข้อมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(7)    ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ (กรณีประสงค์ให้ บรษิัทฯ จดัเตรียมที่จอดรถให้) เช่น ยี่ห้อรถ 
เลขทะเบียน ชื่อเจ้าของรถ การติดตั้ง NGV/LPG เป็นต้น 

2.2    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

โดยทั่วไปแล้วบริษทัฯไม่มีความประสงค์จะเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตทีป่รากฏ
อยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ 
หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษทัฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดงักลา่ว 
หากท่านมิไดป้กปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ บริษทัฯ ดำเนินการปกปดิข้อมูลเหล่านั้น 
และถือว่าเอกสารที่มีการปกปดิข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณแ์ละบังคับใชไ้ดต้ามกฎหมายทกุประการ ทั้งนี้ 
หาก บริษัทฯ ไม่สามารถปกปดิข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ 
บริษัทฯจะเกบ็รวบรวมและใชข้้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านดังระบดุ้านล่างนี้ โดย บริษทัฯ 
จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นกรณีไป  

● ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร 

3.     การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Disclosure of personal data) 

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบบันี้ บริษัทฯ 
อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ 

3.1    บริษัทในกลุ่ม บริษัทฯ  

3.2    หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด 
รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ เป็นต้น 

3.3    ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ใหแ้ก่ บริษัทฯ เช่น 
ผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บรษิัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง 
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บริษัทรับดำเนินการจดักิจกรรม งานอบรม หรืองานสัมมนา ผู้รับจ้างจดักิจกรรม ผู้รับจ้างผลิตสื่อ 
ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์ เป็นตน้ 

3.4    สถาบันให้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ 

3.5    ผู้เข้าร่วมอบรม 

3.6    บุคคลภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้การจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนา ในบางครั้งนั้น บริษัทฯ 
อาจมีการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Facebook, Line, 
YouTube, website ของ บริษัทฯ   เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 
เช่น หนังสือพิมพ์ และโทรศัพท์ เป็นต้นด้วย  

4.     ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Period for retention of personal data) 

บริษัทฯ  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม 
ภายใต้กรอบระยะเวลาอ้างอิงตามกฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบบันี้ หลักเกณฑ์ทีใ่ช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ 
ระยะเวลาที่บริษัทฯ  ยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์  
และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัตติามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย 
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ 
บริษัทฯ 

5.     สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Rights of Data Subject) 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ 
การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 

2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคล  (Right to Access)  
3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  (Right to Rectification) 
4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล  (Right to Forgotten/Erasure) 
5) สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลสว่นบุคคล (Right to Restrict of Processing) 
6) สิทธิในการใหโ้อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Posstability/Data Transfer) 
7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

 

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สทิธิดังกล่าวข้างต้นได้ 
โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบรษิัทเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดตอ่ของบริษัท” 
ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล 
ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ 
บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ 
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6.     การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Security measures of 
Personal Data) 

บริษัทฯ 
จะกำหนดและดูแลมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 
และจัดให้มีการกำหนดสิทธิ ข้อจำกัดสิทธิการเข้าใช้ (Access Rights and Permission) 
และบันทึกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Records or Log Files) ที่จดัเก็บ 
เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการจารกรรม การสูญหาย การสูญหายโดยบงัเอิญ 
การเข้าถึงข้อมูลโดยไมไ่ด้รับอนุญาต การเข้าใช้งานโดยไม่ถกูต้อง การเปิดเผยหรือใช้ข้อมลูโดยมิชอบ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คัดลอกสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
รวมถึงการตรวจสอบระบบการป้องกันภัยคุมคามทางไซเบอร์และการโจมตีด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจากภายนอ
ก 

7.     การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว (Amendment of this Privacy Notice) 

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยทีบ่ริษัทฯ 
สงวนสิทธิในการทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นคร้ังคราว หรือตามความเหมาะสมจำเป็น 
หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
บริษัทฯจะดำเนินการแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมของบริษัทฯ 

8.     การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย (Dealing with complaints or inquiries) 

ท่านสามารถติดต่อบรษิัทฯ เพ่ือร้องเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จดัเก็บ 
ใช้ ประมวลผล และเปดิเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี ้

 

คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Committee: DPC) 
บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จำกัด 
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 38/9 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 20230 เบอร์โทรศัพท์: 0-3840-4200 อีเมล: pdpa@meyer-mil.com 

 

 
 
 
 


