
 

หน้า: 1        ฉบับปรบัปรุงคร้ังที่ 1 วนัที่ 3 มถิุนายน 2565 

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับ นักศึกษาฝกึงาน                                              
(Privacy Notice for Interns) 

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

ตามที่บริษทัฯ ได้เก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบรษิัทฯ 
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.    วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                    
(Purposes for the collection, use and disclosure of personal data) 

        ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครฝึกงาน หรือนักศึกษาฝึกงาน ของ บริษัทฯ เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดงัตอ่ไปนี้ 

ข้อที่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
การสมัครฝึกงาน 

1.1 เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครฝึกงาน 
ซึ่งหมายความรวมถึงขั้นตอนสมัครผ่านช่องทางการสมัครฝึกงานออน
ไลน์ผ่านทางเพจ Facebook ของ บริษัทฯ การสมัครฝึกงานผ่านทาง 
บริษัทฯ โดยตรง 
การพิจารณารับนักศึกษาฝึกงานตามรายชื่อที่ได้รับจากมหาวทิยาลัย 
วิทยาลัย หรือสถานศึกษา ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
ขั้นตอนการประเมินคัดเลือก 
ขั้นตอนการเสนอสัญญาเข้าฝกึงานให้แก่ท่าน 
และกระบวนการบริหารงานบคุคลอื่น ๆ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและคัดเลือกเข้าฝึกงานกบั บริษัทฯ 

การปฏิบัติตามสญัญา 

(Contractual Basis) 

เมื่อได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงาน 
1.2 เพื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างที่ท่านเข้าฝึกงานกับ บริษัทฯ 

เช่น การจ่ายค่าตอบแทน (ถ้ามี) การลงเวลาเข้า-ออกฝึกงาน 
การปฏิบัติตามสญัญา 
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การศึกษาดูงาน 
การอนุญาตเข้าระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการฝึกงาน 
รวมถึงการทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

(Contractual Basis) 

1.3 เพื่อการประเมินผลการฝึกงานของท่าน เช่น 
การประเมินผลทักษะการเรียนรู้ 
การประเมินผลทักษะการปฏบิตัิงานรายวิชา การให้ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อนักศึกษาฝึกงานรายบุคคล 
ตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยกำหนด 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.4 เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและใช้ยนืยันประวัติการฝึกงานของท่าน  ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
1.5 เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ 

รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน 
และการบริหารจัดการภายในองค์กร  

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
1.6 เพื่อการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ระหว่างการฝึกงาน ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
1.7 เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของ 

บริษัทฯ และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
รวมถึงการติดต่อขอออกบัตรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ของ บริษัทฯ 
การแลกบัตรเข้าออกอาคาร การบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่ของ 
บริษัทฯ และการบันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงาน บริษัทฯ 
หรือสาขาของ บริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

ในบางกรณีเราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัว 
หรือบุคคลอื่นอ้างอิง ซึ่งผู้สมัครฝึกงาน และหรือนักศึกษาฝึกงานของเราได้ให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี ้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลของบุคคลเหล่านั้น โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือวัตถุประสงคด์ังต่อไปนี้ 

ข้อที่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
1 เพื่อการติดต่อสื่อสารในกรณีจำเป็น หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น 

แจ้งเหตุอันตรายที่เกิดแก่ผู้สมคัรฝึกงาน และหรือนักศึกษาฝึกงาน 
ให้ทราบ เป็นต้น 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอ
บด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน 
และบุคคลอื่นที่ผู้สมัครฝึกงาน หรือนักศึกษาฝึกงานไดใ้ห้ข้อมลูไว้กับเรานั้น เราอาศัยฐานทางกฎหมายประการต่าง ๆ 
ตามที่แจ้งไว้นี้ โดยไมไ่ด้อาศัยความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม 
อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่เราไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายเหล่านี้ได ้เช่น 
กรณีที่กฎหมายกำหนดใหจ้ะตอ้งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีความละเอียดอ่อน (Sensitive data) เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้น บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน 
(โปรดอ่านเอกสารขอความยินยอมของเราเพ่ิมเติมจากเอกสารนี้)  และในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครฝึกงาน 
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หรือนักศึกษาฝึกงาน และไดใ้ห้ข้อมูลของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นแก่เรานั้น 
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 
และ/หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น)   

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อ บริษัทฯ 
ในการปฏิบัตติามสัญญาหรือการปฏิบัติตามคำขอของท่านกอ่นการทำสัญญาฝึกงาน 
หากท่านไม่ใหข้้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ 
อาจไม่สามารถพิจารณาคัดเลือกท่านเข้าทำงานหรือฝึกงานกับ บริษัทฯ ได้ 

2.     การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล (Collection of Personal Data) 

        โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น 
การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ บริษัทฯ กำหนด หรอืสอบถามจากท่าน 
หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บริษัทฯ แต่อย่างไรกต็าม อาจมีบางกรณีที่ บริษัทฯ 
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวขา้งต้น เช่น  

● บุคคลอื่นที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครฝึกงาน 
● มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาของท่าน 

        ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้  

2.1    ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  

(1)    ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน 
เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย 

(2)    ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บัญชีไลน์ (LINE ID) 

(3)    ข้อมลูส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ประวัติการศึกษา ผลการศึกษา ผลการสอบวัดระดับภาษาตา่ง ๆ 
ประวัติการฝึกอบรม ประวัตกิารทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 
บุคคลผู้ที่ติดต่อได้ในยามฉุกเฉนิ และสมาชิกในครอบครัว 

(4)    ประวัติการฝึกงานกับ บริษัทฯ  

2.2    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

บริษัทฯ 
ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตทีป่รากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประช
าชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่ท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ 
บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปดิข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ บริษทัฯ 
ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว 
มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก บริษัทฯ 
ไม่สามารถปกปดิข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ  
จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดงักล่าวเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น  
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อย่างไรก็ตาม หาก บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 
เพื่อวัตถุประสงค์ใด บริษทัฯ จะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ  
อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน  

 

3.    การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล (Disclosure of personal data) 

 บริษัทฯ อาจเปดิเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก 
เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 

3.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น  

(1) ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษทัฯ 
ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ใหบ้ริการ ผู้บังคับบญัชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว 

(2) ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน 
(3) คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตวัแทนของท่าน 
(4) สถาบันทางการเงิน และผูใ้ห้บริการรับชำระเงิน 
(5) บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบรษิัท การควบรวม 

หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ 
ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่าง  บริษัทฯ และท่าน 

(6) หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับขอ้พิพาท 
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง 
หรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
ให้ทำการตรวจสอบกจิกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

(7) บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกดิขึ้น 
รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม 

(8) หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจรติ 
และอาชญากรรมทางการเงินอืน่ ๆ 

(9) บุคคลใด ๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชขีองท่าน สินค้า หรือบริการในนามของท่าน (เช่น 
ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ 

(10)  บุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ 
ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว 

 3.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

  บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพ่ือจัดเก็บ และ/หรือ 
ประมวลผลในการปฏบิัติตามสญัญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะไม่อนุญาตให้บุคคลทีไ่ม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
และจะกำหนดให้มีมาตรการรกัษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

4.     ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Period for retention of personal data) 
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บริษัทฯ  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม 
ภายใต้กรอบระยะเวลาอ้างอิงตามกฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบบันี้ หลักเกณฑ์ทีใ่ช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ 
ระยะเวลาที่บริษัทฯ  ยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์  
และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัตติามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย 
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ 
บริษัทฯ  

5.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Rights of Data Subject) 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี ้
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 

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 
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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 หรือสอบถามข้อสงสัยได้ทีช่่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 

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 

 

 
 
 
 


