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นโยบายบริษัท
เรื่อง การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)
NFORCE-PL-MGT-034
ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565
1. บทนำ
บริษัท เอ็นฟอรซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญ
ของขอมูล สวนบุคคลและขอมูลอื่นอันเกี่ยวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพื่อใหทานสามารถเชื่อมั่นไดวา
บริ ษ ั ท ฯ มี ค วามโปร ง ใส และ ความรั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บ รวบรวม ใช หรื อ เป ด เผยข อ มู ล ของท า นตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงไดถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแกทานถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯ
รวมถึงเจาหนาที่ และบุคคลที่เกี่ยวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของบริษัทฯ โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้
2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย
นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธกับบริษัทฯ ในปจจุบันและที่อาจมีใน
อนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยบริษัทฯ เจาหนาที่ พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจ หรือหนวยงาน
รูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดย บริษัทฯ และรวมถึงคูสัญญา หรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทน
หรือในนามของบริษัทฯ (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ
แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกวา “บริการ”)
บุคคลมีความสัมพันธกับบริษัทฯ ตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) ลูกคาบุคคลธรรมดา
2) เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงาน ลูกจาง
3) คูคาและผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใน
รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกับบริษัทฯ
5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ
6) ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซต www.nforcesecure.com รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ
หรือชองทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ
7) บุคคลอื่นที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของเจาหนาที่ ผูค้ำ
ประกัน ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัย เปนตน
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ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันวา “ทาน”
นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว บริษัทฯ อาจกำหนดใหมีประกาศความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) สำหรับ
ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูใชบริการไดทราบถึงขอมูลสวน
บุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษา
ขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปนการ
เฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแยงกันในสาระสำคัญระหวางความในประกาศความเปนสวนตัวและนโยบายนี้ ให
ถือตามความในประกาศความเปนสวนตัวของบริการนั้น
3. คำนิยาม
- บริษัทฯ หมายถึง บริษัทเอ็นฟอรซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
- ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา
ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
- ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหงพ.ร.บ.
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพ
แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลใน
ทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด
- การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บรวบรวม
บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร โอน รวม
ลบ ทำลาย เปนตน
- เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผย
- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
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4. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคลที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้
1) ข อมู ล ส ว นบุ คคลที ่ บ ริ ษ ั ท ฯ เก็บ รวบรวมจากเจาของข อ มูล สว นบุ คคลโดยตรงในชอ งทาง
ใหบริการตาง ๆ เชน ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำ
แบบสำรวจหรือใชงานผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัทฯ
หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับบริษัทฯ ณ ที่ทำการหรือผานชองทางติดตออื่น
ที่ควบคุมดูแลโดย บริษัทฯ เปนตน
2) ขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ
หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็ บไซต
ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ ดวยการใชคุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณ
ของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน
3) ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากแหลงอื่นนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยที่
แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาที่ มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจาก
เจาของขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแกบริษัทฯ
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแกบริษัทฯ ดังนี้
ทานมีหนาที่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑหรือบริการ ตามแตกรณี
ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปนกรณีที่ตองไดรับความยินยอมในการ
เปดเผยขอมูลแกบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลที่มีความจำเปนในการใหบริการของบริษัทฯ อาจ
เปนผลให บริษัทฯ ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดทั้งหมดหรือบางสวน
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสม
และตามบริบทของการใหบริการ ซึ่งอาจประกอบดวยเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนาหรือปรัชญา ขอมูลสุขภาพของทาน
ขอมูลชีวภาพ ทุพพลภาพ
ความพิการ อัตลักษณ หรือขอมูลอื่นใด ที่จะเปนประโยชนในการใหบริการ ทั้งนี้
การดำเนินการดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากทานกอนทำการเก็บรวบรวม เวนแต
5.1 เปนการจำเปนเพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล
5.2 เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญาหรือเพื่อใชในการ
ดำเนินการตามคำขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทำสัญญานั้น
5.3 เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล
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5.4 เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไมใช
บริษัท
5.5 เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 (และที่แกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (และที่
แกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (และที่แกไขเพิ่มเติม)
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
และอาญา เปนตน
5.6 เพื่อประโยชนของทาน และการขอความยินยอมไมอาจกระทำไดในเวลานั้น
ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเปนในการเขาทำสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ
คัดคานการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำใหบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการหรือ
ใหบริการตามที่ทานรองขอไดทั้งหมดหรือบางสวน
6.ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลดังตอไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับบริการที่ทานใชหรือบริบทความสัมพันธที่ทานมีกับบริษัทฯ รวมถึงขอพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ
บริษัทฯ เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวย
เทานั้นที่จะมีผลบังคับใช
6.1 ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล เชน ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการที่ระบุขอมูล
เฉพาะตัวของทาน เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัว
ประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบประกอบการ
หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแตละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผูประกันตน
หมายเลขประกันสังคม เปนตน
6.2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ
สวนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ ทหาร รูปถาย ภาษาพูด ขอมู ล
พฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคลลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหรือคน
เสมือนไรความสามารถ เปนตน
6.3 ขอมูลสำหรับการติดตอ เชน เบอรโทรศัพทบาน เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่
อยูทางไปรษณียบาน ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก เปนตน
6.4 ขอมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา เชน รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทำงานและ
ประวัติการศึกษา เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตำแหนง หนาที่ ความเชี่ยวชาญ สถานภาพ
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ใบอนุญาตทำงาน ขอมูลบุคคลอางอิง หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหนง ประวัติ
การทำงาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน
พัสดุในครอบครองของผูปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา
ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เปนตน
6.5 ขอมูลเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับ
ประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หมายเลขกรมธรรม ประเภทกรมธรรม วงเงินคุมครอง
ขอมูลเกี่ยวกับการเคลม เปนตน
6.6 ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ
ขอมูลศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ
(ขอมูลภาพจำลองใบหนา) ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน
7. คุกกี้
บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใชคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตที่อยูภายใตความดูแล
ของบริษัทฯ เชน www.nforcesecure.com หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการที่ทานใชงาน ทั้งนี้ เพื่อการ
ดำเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการของบริษัทฯ และเพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและ
ประสบการณที่ดีในการใชงานบริการของบริษัทฯ และขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซตของบริษัทฯ ให
ตรงกับความตองการของทานมากยิ่งขึ้น โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกกี้ไดดวยตนเองจากการตั้งคาใน
เว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน
8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ
กรณีที่บริษัทฯ ทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปนของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ บริษัทฯ จะไมทำการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว
หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
กรณีที่บริษัทฯ ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ และมาพบในภายหลังวา บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดยยัง
มิไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแต
กรณี ดังนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมาย
ประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว
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9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งขึ้นอยูกับ
ประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมที่ทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับบริษัทฯ
หรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสำคัญ โดยวัตถุประสงคที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใชขอมูลสวน
บุคคลของบริษัทฯ เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมี
ความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน
9.1 เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการดำเนินประโยชนสาธารณะที่บริษัทฯ ไดรับมอบหมายใหสำเร็จ
ลุลวง หรือเปนการจำเปนเพื่อใชอำนาจทางกฎหมายที่บริษัทฯ มีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการ
9.2 เพื่อใหบริการและบริหารจัดการบริการของบริษัทฯ ทั้งบริการภายใตสัญญาที่มีตอทาน หรือตามพันธ
กิจของบริษัทฯ
9.3 เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของบริษัทฯ
9.4 ควบคุ มดู แล ใช งาน ติ ดตาม ตรวจสอบและบริห ารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและ
สอดคลองกับความตองการของทาน
9.5 เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเกี่ยวกับทาน รวมทั้งเอกสารที่มีการกลาวอางถึงทาน
9.6 จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
9.7 วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาที่เกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ
9.8 เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหา
กรรมการหรือ ผูดำรงตำแหนงตางๆ การประเมินคุณสมบัติ
9.9 ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่
ตองหาม หรือ ผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอทั้งบริษัทฯ และเจาของขอมูลสวนบุคคล
9.10 การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเมื่อทานสมัครใชบริการของบริษัทฯ หรือติดตอใช
บริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย
9.11 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย
9.12 การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
9.13 สงการแจงเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน
9.14 เพื่อจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลที่มีความเกี่ยวของและจำเปน
9.15 ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทำที่ไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
9.16 ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของบริษัทฯ อยางไร ทั้งในภาพรวมและ
รายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการคนควา และการวิเคราะห
9.17 ดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อปฏิบัติตามหนาที่ที่บริษัทฯ มีตอหนวยงานที่มีอำนาจควบคุม หนวยงาน
ดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษัทฯ

หน้า 6 จาก 13

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน)
โครงการ เดอะซินโครไนซ์ 9/2 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงเทพมหานคร 10310

9.18 ดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการการดำเนินการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
(สพร.)
9.19 ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝาระวังโรคระบาด
9.20 จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพื่อประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทำสถิติที่บริษัทฯ
ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ
9.21 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การ
ดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลของทาน
10. ประเภทบุคคลที่บริษัท ฯ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
ภายใตวัตถุประสงคที่ไดระบุไวในขอ 9 ขางตน บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคล
ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
บริษัทฯ เปนการทั่วไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมีความสัมพันธ
ดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใช
10.1 หนวยงานของรัฐหรือผูมีอำนาจที่บริษัทฯ ตองเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการดำเนินการตาม
กฎหมายหรือวัตถุประสงคสำคัญอื่น (เชน การดำเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ) หนวยงานผู
บังคับใชกฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุ มกำกับ ดู แลหรื อมีวัต ถุประสงค อื ่น ที ่มีความสำคั ญ เชน
คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ผ ู  ร ั ก ษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนั ก งานตำรวจ ศาล
สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดสำนัก
นายก กรมการกงสุล กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนตน
10.2 คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินการตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจ
เปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลผูดำรงตำแหนงกรรมการในคณะตาง ๆ เชน คณะอนุกรรมการสรร
หา คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนตน
10.3 คูสัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของผูปฏิบัติงานของบริษัทฯ บุคคลภายนอกที่บริษัทฯ
จัดซื้อจัดจางใหดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ เชน บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผูจัดทำ
Payroll ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน
10.4 พั น ธมิ ตรทางธุ ร กิ จ บริ ษั ทฯ อาจเปดเผยขอมูล ของทานแก บ ุค คลที่ร ว มงานกับ บริษั ทฯ เพื่อ
ประโยชนในการใหบริการแกทาน เชน หนวยงานผูใหบริการที่ทานติดตอผานบริการของบริษัทฯ
ผูขาย (Vendor) คูคา (Partner) ผูใหบริการดานการตลาด สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผูใหบริการ
แพลตฟอรม ผูใหบริการโทรคมนาคม เปนตน
10.5 ผูใหบริการ บริษัทฯ อาจมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูใหบริการแทน หรือสนับสนุนการดำเนินการ
ของบริษัทฯ เชน ผูใหบริการดานการจัดเก็บขอมูล (เชน คลาวด โกดังเอกสาร) ผูพัฒนาระบบ
ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผูใหบริการจัดสงเอกสาร ผูใหบริการดานการชำระเงิน ผูใหบริการ
หน้า 7 จาก 13

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน)
โครงการ เดอะซินโครไนซ์ 9/2 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงเทพมหานคร 10310

อินเทอรเน็ต ผูใหบริการโทรศัพท
ผูใหบริการดาน Digital ID ผูใหบริการสื่อสังคมออนไลน ผู
ใหบริการดานการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก ผูใหบริการขนสง เปนตน
10.6 ผูรับขอมูลประเภทอื่น บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับขอมูลประเภทอื่น เชน ผู
ติดตอ บริษัทฯ สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไมแสวงหากำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ
หนวยงานอื่น ๆ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ การฝกอบรม การรับ
รางวัล การรวมทำบุญ บริจาค เปนตน
10.7 การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีที่จำเปน
เชน การดำเนินการที่กำหนดใหบริษัทฯ ตองประกาศลงใน Investor Portal เปนตน
11.การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ
ในบางกรณีบริษัทฯ อาจจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพื่อดำเนินการ
ตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน สงขอมูลสวนบุคคลไปยังผูขาย (Vendor) ที่อยูตางประเทศ สงขอมูล
สวนบุคคลไปยังระบบคลาวด (Cloud) ที่มีแพลตฟอรมหรือเครื่องแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศ
สิงคโปร หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยูนอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับบริการของบริษัท ฯ ที่ทานใชงานหรือมีสวนเกี่ยวของเปนรายกิจกรรม
เมื่อบริษัทฯ มีความจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง บริษัทฯ จะ
ดำเนิ น การเพื ่ อให ข อมู ล ส ว นบุ คคลที ่ ส  งหรื อโอนไปมีมาตรการคุมครองข อมูล สว นบุคคลอยางเพีย งพอตาม
มาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นไดตามกฎหมาย ไดแก
11.1 เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดใหบริษัทฯ ตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ
11.2 ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุมครอง
สวนบุคคลประกาศกำหนด
11.3 เปนการจำเปนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญากับบริษัทฯ หรือเปนการทำตามคำขอของ
ทานกอนการเขาทำสัญญานั้น
11.4 เปนการกระทำตามสัญญาของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชนของทาน
11.5 เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอื่น เมื่อทานไม
สามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได
11.6 เปนการจำเปนเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะที่สำคัญ
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12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข อมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาที ่ ข อมูล นั้นยังมี ความจำเป น ตาม
วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดที่ไดกำหนดไวในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว
บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนได
ตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกฎหมายจะไดประกาศ
กำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวของกับขอมูล
สวนบุคคลของทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคำสั่งหรือคำ
พิพากษาถึงที่สุด
13. การใหบริการโดยบุคคลที่สามหรือผูใหบริการชวง
บริษัทฯ อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทำการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะตาง ๆ
เช น การเป น ผู  ด ู แ ล (Hosting) รั บ งานบริ ก ารช ว ง (Outsourcing) หรื อ เป น ผู  ใ ห บ ริ ก ารคลาวด (Cloud
computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอื่น
การมอบหมายใหบุคคลที่สามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้น
บริษัทฯ จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของบริษัทฯ ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลที่
บริษัทฯ มอบหมายในฐานะ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวน
บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและ
ขอตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุ
ในขอตกลงและตามคำสั่งของบริษัทฯ เทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงคอื่นได
ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพื่อทำการ
ประมวลผลขอมูลสว นบุคคลแทนหรื อในนามของผู ประมวลผลข อมูลสวนบุคคล ดังนี้ บริษัทฯ จะกำกับ ใหผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง ใน
รูปแบบและมาตรฐานที่ไมต่ำกวาขอตกลงระหวาง บริษัท ฯ กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
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14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถ
เขาถึงไดโดยเจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่มีความจำเปนตองใชข อมูล
ดังกลาวตามวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาที่รักษาความลับของขอมูลสวน
บุคคลที่ตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ โดย บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลทั้งใน
เชิงองคกรหรือเชิงเทคนิคที่ไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศ
กำหนด
นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลที่สาม ไมวาเพื่อการใหบริการ
ตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอื่น บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวน
บุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันวาขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ
เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ
15. การเชื่อมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก
บริการของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตหรือบริการ
ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกตางจากนโยบายนี้ บริษัทฯ ขอ
แนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียด
กอนการเขาใชงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีความเกี่ยวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของเว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิด
จากเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม
16. สิทธิของทานตามพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไวหลายประการ ทั้งนี้ สิทธิ
ดั งกล า วจะเริ ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช เ มื ่ อ กฎหมายในสว นของสิ ทธิน ี้ มีผ ลใชบ ัง คั บ โดยรายละเอีย ดของสิ ทธิต า ง ๆ
ประกอบดวย
16.1 สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยที่มาของ
ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีที่บริษัท
ฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใชสิทธิของทาน
จะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
16.2 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูลสวน
บุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพื่อใหมีความถูกตอง
เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได
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16.3 สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ลบหรือทำลายขอมูลสวน
บุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได
ตอไป ทั้งนี้ การใชสิทธิลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กำหนด
16.4 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน ทั้งนี้ ในกรณีดังตอไปนี้
16.4.1 เมื่ออยูในชวงเวลาที่บริษัทฯ ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
16.4.2 ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย
16.4.3 เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไว
ตามวัตถุประสงคที่บริษัทฯ ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงคให
บริษัทฯ เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย
16.4.4 เมื่ออยูในชวงเวลาที่บริษัทฯ กำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจาของขอมูล
สวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
16.5 สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทาน เวนแตกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบ
ดวยกฎหมาย (เชน บริษัทฯ สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนสาธารณะของบริษัทฯ)
16.6 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ทานไดใหความยินยอมแกบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลังพ.ร.บ.คุมครองขอมูล
สวนบุคคล มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวน
บุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดยบริษัทฯ เวนแตมีขอจำกัดสิทธิโดยกฎหมายใหบริษัทฯ จำเปนตอง
เก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับบริษัทฯ ที่ใหประโยชนแกทานอยู
16.7 สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของทานจาก
บริษัทฯ ในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดย
อัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให บริษัท
ฯ สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใชสิทธินี้
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
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17. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของบริษัทฯ (สำหรับ
เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของบริษัทฯ) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สำหรับผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแตกรณีและความสัมพันธที่ทานมีตอบริษัทฯ และอาจไดรับโทษตามที่กำหนดโดย
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวของ
18. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล
ในกรณีที่ทานพบวา บริษัทฯ มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไปยัง
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว บริษัทฯ ขอใหทานโปรดติดตอมายัง
บริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการแกไขขอกังวล
ของทานกอนในโอกาสแรก
19. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจงให
ทานทราบผานชองทางเว็ บไซต www.nforcesecure.com หรือชองทาง Social Media อื่นๆ โดยมีวันที่มีผ ล
บังคับใชของแตละฉบับแกไขกำกับอยู อยางไรก็ดี บริษัทฯ ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบาย
ฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ ผานชองทางเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทำการเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทฯ
การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการรับทราบ
ตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับ
นี้และโปรดติดตอมายังบริษัทฯ เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตอไป
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