นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด(มหาชน) และบริษัทในเครื อ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. บทนา
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด(มหาชน) และบริ ษทั ฯ ในเครื อ (ต่อไปในนโยบายนี้เรี ยกว่า “บริษัท”)
ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลอื่น อันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรี ยกว่า “ข้ อมูล”) เพื่อให้
ท่านสามารถเชื่อมัน่ ได้ว่า บริ ษทั ฯ มีความโปร่ งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วน
บุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทา
ขึ้นเพื่อชี้ แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย (รวมเรี ยกว่า “ประมวลผล”)
ข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งดาเนิ นการโดยบริ ษทั ฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผูด้ าเนิ นการแทนหรื อ
ในนามของบริ ษทั ฯ โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้
2. ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบาย
นโยบายนี้ ใช้บงั คับกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสั มพันธ์ กับ บริษัทฯ ในปั จจุบนั และ
ที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยบริ ษทั ฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ภายใต้ผลิตภัณฑ์และ
บริ ก ารต่า ง ๆ เช่ น เว็บ ไซต์ ระบบ แอปพลิ เคชั่น เอกสาร หรื อบริ ก ารในรู ปแบบอื่ นที่ ควบคุมดู แลโดย
บริ ษทั ฯ (รวมเรี ยกว่า “บริการ”)
บุคคลมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ ตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2) เจ้าหน้าที่หรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน ลูกจ้าง
3) ลูกหนี้ คู่คา้ และผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผูร้ ับมอบอานาจ ผูแ้ ทน ตัวแทน ผูถ้ ือหุน้ ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์
ในรู ปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
5) ผูใ้ ช้งานผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั ฯ
6) ผู ้เ ข้า ชมหรื อ ใช้ง านเว็บ ไซต์ www.greenresources.co.th รวมทั้ง ระบบ แอปพลิ เ คชั่น
อุปกรณ์ หรื อช่องทางการสื่ อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยบริ ษทั ฯ
7) บุ ค คลอื่ น ที่ บ ริ ษ ัท ฯ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เช่ น ผู ้ส มัค รงาน ครอบครั ว ของ
เจ้าหน้าที่ ผูค้ ้ าประกัน ผูร้ ับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นต้น
ข้อ 1) ถึง 7) เรี ยกรวมกันว่า “ท่าน”
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นอกจากนโยบายฉบับ นี้ แล้ว บริ ษ ัท ฯ อาจก าหนดให้มี ค าประกาศเกี่ย วกับ ความเป็ นส่ วนตัว
(“ประกาศ”) ส าหรั บ ผลิ ตภัณฑ์ห รื อ บริ ก ารของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อชี้ แจงให้ เจ้าของข้อมูล ส่ วนบุค คลซึ่ ง เป็ น
ผูใ้ ช้บริ การได้ทราบถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายใน
การประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิ ทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นเป็ นการเฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีความขัดแย้งกันในสาระสาคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัว
และนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของบริ การนั้น
3. คานิยาม
3.1 “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/เปิ ดเผย แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่ น
• ข้อ มู ล ส่ ว นตัว เช่ น ชื่ อ - นามสกุ ล วัน เดื อ นปี เกิ ด เพศ เลขประจ าตัว ประชาชน
หมายเลขหนังสื อเดินทาง
• ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยูอ่ าศัย สถานที่ทางาน ที่อยูท่ ี่ติดต่อ (สาหรับกรณีต่างจากที่อยู่
อาศัย) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ไอดีไลน์ บัญชีสื่อสังคม (Social Media Accounts)
• ข้อมูลอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ เช่น IP address, Mac address, Cookie ID
• ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสี ยง ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใด
ที่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล
3.1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริ ษทั โดยตรง หรื อให้ผ่านบริ ษทั หรื อมีอยู่กบั บริ ษทั ทั้งที่
เกิ ดจากการใช้ผลิ ตภัณฑ์ และ/หรื อ บริ ก าร ติ ดต่อ เยี่ย มชม ค้นหา ผ่านช่ องทางดิ จิทลั
เว็บไซต์ Call Center ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย หรื อ ช่องทางอื่นใด
3.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ได้รับหรื อ
3.1.3 เข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่ งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน ผู ้
ให้บริ การทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ บริ ษทั ข้อมูลเครดิต และผูใ้ ห้บริ การข้อมูล เป็ น
ต้น ซึ่งบริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่
กฎหมายกาหนด เว้นแต่บริ ษทั มีความจาเป็ นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต
3.2 “ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลอ่ อ นไหว” หมายถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตามที่ ถู ก บัญ ญัติ ไ ว้ใ นมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็ นข้อมูลที่เป็ นเรื่ องส่ วนบุคคลโดยแท้
ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่ มเสี่ ยงในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม ซึ่ งได้แก่
ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรม
หน้า 2 จาก 16

3.3

3.4
3.5
3.6

ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม
ข้อมูลชี วภาพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในท านองเดียวกัน ตามที่
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
“การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล” หมายถึ ง การด าเนิ น การใด ๆ กับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เช่ น
เก็บรวบรวม บันทึก สาเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ใช้ กูค้ ืน เปิ ดเผย ส่ งต่อ
เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทาลาย เป็ นต้น
“เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุค คลที่ บริ ษ ทั เก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
“ผู้ควบคุมข้ อมู ลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ ประมวลผลข้ อ มู ลส่ วนบุ คคล” หมายถึ ง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

4. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมหรื อได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยตรงในช่องทาง
ให้บริ การต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทาแบบ
สารวจหรื อใช้งานผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อช่องทางให้บริ การอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริ ษทั ฯ หรื อ
เมื่ อเจ้า ของข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลติ ด ต่ อสื่ อสารกับ บริ ษ ัท ณ ที่ ทาการหรื อ ผ่า นช่ องทางติ ด ต่ อ อื่ น ที่
ควบคุมดูแลโดยบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
2) ข้อ มู ล ที่ บ ริ ษ ัท ฯ เก็ บ รวบรวมจากการที่ เ จ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเข้า ใช้ง านเว็บ ไซต์
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอื่ น ๆ ตามสัญญาหรื อตามพันธกิ จ เช่น การติดตามพฤติก รรมการใช้ง าน
เว็บ ไซต์ ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ ก ารของบริ ษ ทั ฯ ด้วยการใช้คุ ก กี้ (Cookies) หรื อจากซอฟต์แ วร์ บ น
อุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
3) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลแล้วในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บริ ษทั ฯ เช่น การเชื่อมโยงบริ การดิจิทลั ของ
หน่ วยงานของรั ฐ ในการให้บ ริ การเพื่ อประโยชน์ ส าธารณะแบบเบ็ดเสร็ จแก่ เจ้าของข้อมู ล ส่ วน
บุคคลเอง เป็ นต้น รวมถึงจากความจาเป็ นเพื่อให้บริ การตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้
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นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณี ที่ท่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอก
แก่ บริ ษทั ฯ ดังนี้ ท่านมี หน้าที่ รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอี ยดตามนโยบายนี้ หรื อประกาศของ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น
หากเป็ นกรณีที่ตอ้ งได้รับความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลที่ มีความจาเป็ นในการให้บริ การของ
บริ ษทั ฯ อาจเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถให้บริ การนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวได้ท้ งั หมดหรื อ
บางส่วน
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ พิจารณากาหนดฐานกฎหมายในการเก็บ รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามความ
เหมาะสมและตามบริ บทของการให้บริ การ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่
บริ ษทั ฯ ใช้ ประกอบด้วย
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียด
เพื่ อ การด าเนิ น ภารกิ จ เพื่ อ ประโยชน์ เพื่อให้บริ ษทั ฯ ดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะตาม
สาธารณะ
พันธกิจบริ ษทั ฯ ซึ่งกาหนดไว้ตามกฎหมาย
เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถปฏิบตั ิตามที่กฎหมายที่ควบคุม
บริ ษทั ฯ เช่น
- การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ต าม
พระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
- กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
รวมถึง การดาเนินการตามคาสั่งศาล เป็ นต้น
เป็ นการจาเป็ นเพื่ อประโยชน์โดยชอบ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ และของ
ด้วยกฎหมาย
บุคคลอื่น ซึ่ งประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญไม่น้อยไป
กว่ า สิ ท ธิ ข้ ัน พื้ น ฐานในข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ า ของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ ข อง บริ ษ ัท ฯ หรื อ การประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคลเพื่อกิจการภายในของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
หน้า 4 จาก 16

เป็ นการจาเป็ นเพื่อการป้องกันหรื อระงับ
อัน ตรายต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ สุ ข ภาพ
ของบุคคล
เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา

ความยินยอมของท่าน

เพื่ อ ป้ อ งกัน หรื อ ระงับ อัน ตรายต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ
สุขภาพของบุคคล เช่น การให้บริ การแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้า
ระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็ นต้น
เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท ฯ สามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามสัญ ญา หรื อ
ดาเนินการอันเป็ นความจาเป็ นต่อการเข้าทาสัญญาซึ่งท่าน
เป็ นคู่สัญญากับบริ ษทั ฯ เช่น การจ้างงาน จ้างทาของ การ
ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือหรื อสัญญาในรู ปแบบอื่น
เป็ นต้น
เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลใน
กรณี ที่ บริ ษ ทั ฯ จาเป็ นต้อ งได้รับความยินยอมจากท่ า น
โดยได้มี ก ารแจ้ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการเก็ บ รวบรวม
ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลก่อนการขอความยินยอม
แล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวด้วย
วัตถุประสงค์ที่ไม่เป็ นไปตามข้อยกเว้นมาตรา 24 หรื อ 26
แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
หรื อการนาเสนอ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริ ก าร
ของคู่สัญญาหรื อพันธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็ นต้น

ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย หรื อเพื่อความจาเป็ นในการเข้าทาสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลส่ วน
บุ ค คลหรื อ คัด ค้า นการด าเนิ น การประมวลผลตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องกิ จ กรรม อาจมี ผ ลท าให้ บ ริ ษ ทั ฯ
ไม่สามารถดาเนินการหรื อให้บริ การตามที่ท่านร้องขอได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
6. ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมหรื อได้มาซึ่ งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจรวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั บริ การที่ท่านใช้หรื อบริ บทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกบั บริ ษทั ฯ รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับ
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล โดยประเภทของข้อมู ล ที่ ระบุ ไ ว้ดัง ต่ อไปนี้ เป็ นเพี ย งกรอบการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ฯ เป็ นการทัว่ ไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ที่ท่านใช้งานหรื อมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลระบุชื่อเรี ยกของท่านหรื อข้อมูลจากเอกสารราชการที่ ระบุ
ข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง
ชื่ อเล่น ลายมือชื่ อ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่
ใบขับขี่ เลขที่หนังสื อเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สาหรับ
แต่ ล ะอาชี พ ) หมายเลขประจ าตั ว ผู ้ป ระกั น ตน หมายเลข
ประกันสังคม เป็ นต้น
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ ของ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปี เกิด เพศ ส่ วนสูง
บุคคล
น้ า หนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ท หาร
รู ปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่ นชอบ ข้อมูลการเป็ น
บุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือน
ไร้ความสามารถ เป็ นต้น
ข้อมูลสาหรับการติดต่อ
ข้ อ มู ล เพื่ อ การติ ด ต่ อ ท่ า น เช่ น เบอร์ โ ทรศั พ ท์ บ้ า น เบอร์
โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ หมายเลขโทรสาร อี เมล ที่ อยู่ทางไปรษณี ย ์
บ้ า น ชื่ อ ผู ้ ใ ช้ ง านในสั ง คมออนไลน์ (Line ID, MS Teams)
แผนที่ต้ งั ของที่พกั เป็ นต้น
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท างาน แล ะ รายละเอี ย ดการจ้า งงาน รวมถึ ง ประวัติ ก ารท างานและประวัติ
การศึกษา
การศึ ก ษา เช่ น ประเภทการจ้างงาน อาชี พ ยศ ตาแหน่ ง หน้าที่
ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทางาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ประวัติการดารงตาแหน่ ง ประวัติ
การทางาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่ มงาน วันออกจากงาน ผลการ
ประเมิน สวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ พัสดุในครอบครองของ
ผูป้ ฏิ บัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชี ธ นาคาร สถาบันการศึกษา
วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สาเร็จการศึกษา เป็ นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยผูป้ ฏิบ ัติงาน เช่น ผูร้ ับ
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุม้ ครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม เป็ นต้น
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ท าง ข้อ มู ล ความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมของท่ า น เช่ น สถานภาพทาง
สังคม
การเมื อ ง การด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง การด ารงต าแหน่ ง
กรรมการ ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานของ บริ ษทั ฯ ข้อมูลการ
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เป็ นผูม้ ี สัญญาจ้างกับ บริ ษ ทั ฯ ข้อมูล การเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยใน
กิจการที่ทากับ บริ ษทั ฯ เป็ นต้น
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การใช้ บ ริ การของ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การของ บริ ษทั ฯ เช่น ชื่ อ
บริ ษทั ฯ
บัญชีผใู ้ ช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on (SSO
ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกดั
ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสี ยง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์
ที่ อ ยู่ใ นความดู แ ลของ บริ ษ ัท ฯ เช่ น www.greenresources.co.th
หรื อ แอปพลิเคชันต่าง ๆ) ประวัติการสื บค้น คุกกี้หรื อเทคโนโลยี
ในลัก ษณะเดี ย วกั น หมายเลขอุ ป กรณ์ (Device ID) ประเภท
อุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่ อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน
ระบบปฏิบตั ิการที่ใช้งาน เป็ นต้น
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม ข้อมูล ส่ วนบุค คลที่ มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นของท่า น เช่ น เชื้ อ ชาติ
ละเอียดอ่อน
ข้อมูล ศาสนา ข้อมูล ความพิ ก าร ข้อมูล ความเห็ น ทางการเมื อ ง
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล ชี วภาพ (ข้อมูล ภาพจาลองใบหน้า )
ข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ เป็ นต้น

7. คุกกี้
บริ ษัท ฯ เก็ บ รวบรวมและใช้ คุ ก กี้ รวมถึ ง เทคโนโลยี อื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ในเว็ บ ไซต์
หรื อบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริ การที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดาเนิ นการด้านความปลอดภัยในการ
ให้บริ การของบริ ษทั ฯ และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็ นผูใ้ ช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน
บริ การของบริ ษทั ฯ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนาไปเพื่อปรับปรุ งเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ให้ตรงกับความต้องการ
ของท่ า นมากยิ่ ง ขึ้ น โดยท่ า นสามารถตั้ง ค่ า หรื อลบการใช้ ง านคุ ก กี้ ได้ ด้ ว ยตนเองจากการตั้ง ค่ า ใน
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน
8. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถและคนเสมือนไร้ ความสามารถ
กรณี ที่ บริ ษ ทั ฯ ทราบว่า ข้อมู ล ส่ วนบุคคลที่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมในการเก็ บรวบรวม
เป็ นของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ บริ ษทั ฯ
จะไม่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นจนกว่า จะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองที่ มี
อานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ หรื อผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กาหนด

หน้า 7 จาก 16

กรณี ที่ บริ ษทั ฯไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถหรื อคน
เสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า บริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ หรื อ
ผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการลบทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นโดยเร็ วหาก
บริ ษทั ฯ ไม่มีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายประการอื่น นอกเหนื อจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
9. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่
กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อกิจกรรมที่ท่านใช้บริ การ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่าน
กับ บริ ษทั ฯ หรื อข้อพิจารณาในแต่ละบริ บทเป็ นสาคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ เป็ นเพียงกรอบ
การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ เป็ นการทัว่ ไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การที่ท่านใช้งานหรื อมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กบั ข้อมูลของท่าน
1) เพื่อดาเนิ นการตามที่จาเป็ นในการดาเนิ นประโยชน์สาธารณะที่บริ ษทั ฯ ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็ จลุล่วง หรื อเป็ นการจาเป็ นเพื่อใช้อานาจทางกฎหมายที่ บริ ษทั ฯ มีอานาจหน้าที่ใน
การดาเนิ นการตามพันธกิจดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนารั ฐบาล
ดิจิทลั (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรื อคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อให้บริ การและบริ หารจัดการบริ การของบริ ษทั ฯ ทั้งบริ การภายใต้สัญญาที่ มีต่อท่าน
หรื อตามพันธกิจของบริ ษทั ฯ
3) เพื่อการดาเนินการทางธุรกรรมของ บริ ษทั ฯ
4) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริ หารจัดการบริ การเพื่ออานวยความสะดวก
และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
5) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุ งข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน
6) จัดทาบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
7) วิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริ การของบริ ษทั ฯ
8) เพื่อดาเนิ นการตามที่จาเป็ นในการบริ หารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน
การสรรหากรรมการหรื อผูด้ ารงตาแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
9) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรื อการ
กระทาที่ตอ้ งห้าม หรื อผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสี ยหายต่อทั้งบริ ษทั ฯ และเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
10) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตวั ตนและตรวจสอบข้อมูล เมื่อท่านสมัครใช้บริ การของบริ ษทั ฯ
หรื อติดต่อใช้บริ การ หรื อใช้สิทธิตามกฎหมาย
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11) ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การให้ทนั สมัย
12) การประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ ยง
13) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทาคาสั่ง ติดต่อสื่ อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน
14) เพื่อจัดทาและส่งมอบเอกสารหรื อข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจาเป็ น
15) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรื อการกระทาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรื อผิดกฎหมาย
16) ตรวจสอบว่า เจ้า ของข้อมู ล ส่ วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริ ก ารของบริ ษ ทั ฯ อย่างไร ทั้ง ใน
ภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์
17) ดาเนิ นการตามที่จาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ บริ ษทั ฯ มีต่อหน่วยงานที่มีอานาจควบคุม
หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรื อภาระผูกพันตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ
18) ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อของบุคคลอื่น
หรื อของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดาเนินการของบริ ษทั ฯ
19) ป้องกัน หรื อหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวัง
โรคระบาด
20) จัดเตรี ยมเอกสารทางประวัติศาสตร์ เพื่อ ประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรื อจัดทาสถิติที่
บริ ษทั ฯ ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
21) เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ คาสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรื อการดาเนินการเกี่ยวกับคดี
ความ การดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิ เกี่ยวกับข้อมูล ของ
ท่าน
10. ประเภทบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ภายใต้วตั ถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผูร้ ับข้อมูลที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ เป็ นเพียงกรอบการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ เป็ นการทัว่ ไป เฉพาะบุคคลผูร้ ับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่
ท่านใช้งานหรื อมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้
ประเภทบุคคลผู้รับข้ อมูล
หน่ วยงานของรั ฐ หรื อผูม้ ี อ านาจที่ บ ริ ษ ัท ฯ
ต้องเปิ ดเผยข้อมู ล เพื่ อวัตถุป ระสงค์ใ นการ
ดาเนิ นการตามกฎหมายหรื อวัตถุป ระสงค์
สาคัญอื่น (เช่น การดาเนินการเพื่อประโยชน์
สาธารณะ)
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รายละเอียด
หน่วยงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย หรื อมีอานาจควบคุมกากับ
ดู แ ลหรื อมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ที่ มี ค วามส าคั ญ เช่ น
กรมสรรพากร กรมแรงงาน สานักงานตารวจ ศาล กองทุน
เงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา สานักงานประกันสังคม เป็ นต้น

คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ บริ ษัท ฯ อาจเปิ ดเผยข้อ มู ล ของท่ า นแก่ บุ ค คลผู ้ด ารง
ดาเนินการตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ
ตาแหน่งกรรมการในคณะต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นต้น
คู่สัญญาซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของ บุ ค คลภายนอกที่ บ ริ ษ ัท ฯ จัด ซื้ อ จัด จ้า งให้ ด าเนิ น การ
ผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ
เกี่ ย วกับสวัส ดิ ก าร เช่ น บริ ษ ทั ประกันภัย โรงพยาบาล
บริ ษทั ผูจ้ ดั ทา Payroll ธนาคาร ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์ เป็ น
ต้น
พันธมิตรทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่ร่วมงานกับ
บริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการให้ บ ริ ก ารแก่ ท่ า น เช่ น
หน่วยงานผูใ้ ห้บริ การที่ท่านติดต่อผ่านบริ การของบริ ษทั ฯ
ผูใ้ ห้บริ การด้านการตลาด สื่ อโฆษณา สถาบันการเงิน ผู ้
ให้บริ การแพลตฟอร์ม ผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคม เป็ นต้น
ผูใ้ ห้บริ การ
บริ ษทั ฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูใ้ ห้บริ การแทน
หรื อสนั บ สนุ น การด าเนิ น การของบริ ษั ท ฯ เช่ น ผู ้
ให้ บ ริ การด้า นการจัด เก็ บ ข้อ มู ล (เช่ น คลาวด์ โกดัง
เอกสาร) ผูพ้ ฒั นาระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์
ผูใ้ ห้บริ การจัดส่งเอกสาร ผูใ้ ห้บริ การด้านการชาระเงิน
ผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต
ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์ ผู ้
ให้บริ การด้าน Digital ID ผูใ้ ห้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์
ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ที่ ป รึ ก ษา
ภายนอก ผูใ้ ห้บริ การขนส่ง เป็ นต้น
ผูร้ ับข้อมูลประเภทอื่น
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลผูร้ ับข้อมูล
ประเภทอื่ น เช่ น ผูต้ ิ ดต่อ บริ ษ ทั ฯ สมาชิ ก ในครอบครั ว
มูล นิ ธิ ที่ ไ ม่แสวงหาก าไร วัด โรงพยาบาล สถานศึ กษา
หรื อหน่ วยงานอื่ น ๆ เป็ นต้น ทั้ง นี้ เพื่อการดาเนิ น การ
เกี่ยวกับบริ การของบริ ษทั ฯ การฝึ กอบรม การรับรางวัล
การร่ วมทาบุญ บริ จาค เป็ นต้น
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะในกรณี ที่
จาเป็ น
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11. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
ในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจจาเป็ นต้องส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อ
ดาเนิ นการตามวัตถุ ป ระสงค์ใ นการให้บ ริ ก ารแก่ ท่ า น เช่ น เพื่ อส่ งข้อมูล ส่ วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์
(Cloud) ที่ มี แ พลตฟอร์ ม หรื อเครื่ องแม่ ข่ า ย (Server) อยู่ ต่ า งประเทศ (เช่ น ประเทศสิ ง คโปร์ หรื อ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้ งั อยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั
บริ การของบริ ษทั ฯ ที่ท่านใช้งานหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องเป็ นรายกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จดั ทานโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลยังมิไ ด้มี
ประกาศก าหนดรายการประเทศปลายทางที่ มี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล ส่ วนบุคคลที่ เพี ย งพอ ดัง นี้
เมื่ อบริ ษ ทั ฯ มี ค วามจาเป็ นต้องส่ ง หรื อ โอนข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางบริ ษ ัท ฯ
จะดาเนิ นการเพื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่ส่งหรื อโอนไปมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอ
ตามมาตรฐานสากล หรื อดาเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่ งหรื อโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่
1) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาหนดให้ บริ ษทั ฯ ต้องส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไป
ต่างประเทศ
2) ได้แ จ้ง ให้ ท่ า นทราบและได้รั บ ความยิ น ยอมจากท่ า นในกรณี ที่ ป ระเทศปลายทางมี
มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายชื่ อประเทศที่
คณะกรรมการคุม้ ครองส่วนบุคคลประกาศกาหนด
3) เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิต ามสัญญาที่ท่านเป็ นคู่สัญญากับ บริ ษทั ฯ หรื อเป็ นการทาตาม
คาขอของท่านก่อนการเข้าทาสัญญานั้น
4) เป็ นการกระทาตามสัญญาของบริ ษทั ฯ กับบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน
5) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่านหรื อของบุคคลอื่ น
เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
6) เป็ นการจาเป็ นเพื่อดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ
12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ ขอ้ มูลนั้นยังมี ความจาเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรื อตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านสิ้ นความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ จะทาการลบ ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตวั ตนได้ต่อไป ตามรู ปแบบและมาตรฐานการลบทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรื อ
กฎหมายจะได้ประกาศกาหนดหรื อตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีขอ้ พิพาท การใช้สิทธิหรื อคดี
หน้า 11 จาก 16

ความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเก็บรั กษาข้อมูลนั้นต่อไป
จนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคาสั่งหรื อคาพิพากษาถึงที่สุด
13. การให้ บริการโดยบุคคลที่สามหรื อผู้ให้ บริการช่ วง
บริ ษทั ฯ อาจมีการมอบหมายหรื อจัดซื้ อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทา
การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลแทนหรื อในนามของบริ ษทั ฯ ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริ การใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็ นผูด้ ูแล (Hosting) รับงานบริ การช่วง (Outsourcing) หรื อเป็ นผูใ้ ห้บริ การคลาวด์
(Cloud computing service/provider) หรื อเป็ นงานในลักษณะการจ้างทาของในรู ปแบบอื่น
การมอบหมายให้บุคคลที่สามทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลนั้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีขอ้ ตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
และของบุคคลที่บริ ษทั ฯ มอบหมายในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งรวมถึงกาหนดรายละเอียด
ประเภทข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ บ ริ ษ ัท ฯ มอบหมายให้ป ระมวลผล รวมถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตในการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุค คลและข้อตกลงอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลมี ห น้าที่
ประมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลตามขอบเขตที่ ระบุในข้อตกลงและตามค าสั่ งของบริ ษ ทั ฯ เท่ า นั้นโดยไม่
สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
ในกรณี ที่ ผูป้ ระมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุคคลมี ก ารมอบหมายผูใ้ ห้บ ริ ก ารช่ วง (ผูป้ ระมวลผลช่ วง)
เพื่อทาการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลแทนหรื อในนามของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้ บริ ษทั ฯ
จะกากับให้ผปู ้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
กับผูป้ ระมวลผลช่วง ในรู ปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ากว่าข้อตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล
14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ มีมาตรการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคล โดยการจากัดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลให้
สามารถเข้า ถึ ง ได้โ ดยเจ้า หน้า ที่ เ ฉพาะรายหรื อ บุ ค คลที่ มี อ านาจหน้า ที่ ห รื อ ได้รั บ มอบหมายที่ มี ค วาม
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่ งบุคคล
ดังกล่าวจะต้องยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามมาตรการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด ตลอดจน
มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตนเองรับรู ้จ ากการปฏิบตั ิการตามอานาจหน้าที่ โดยบริ ษทั ฯ
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรื อเชิงเทคนิกที่ได้มาตรฐานสากล และเป็ นไปตามที่
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เมื่อบริ ษทั ฯ มีการส่ ง โอนหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการ
ให้บริ การตามพันธกิจ ตามสัญญา หรื อข้อตกลงในรู ปแบบอื่น บริ ษทั ฯ จะกาหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อยืนยันว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมจะมีความมัน่ คงปลอดภัยอยูเ่ สมอ
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15. การเชื่ อมต่อเว็บไซต์ หรื อบริการภายนอก
บริ การของบริ ษทั ฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรื อบริ การของบุคคลที่สาม ซึ่ งเว็บไซต์หรื อ
บริ การดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบาย
นี้ บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้ท่านศึกษานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเว็บไซต์ หรื อบริ การนั้น ๆ
เพื่อทราบในรายละเอียดก่ อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอานาจควบคุม ถึง
มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเว็บไซท์หรื อบริ การดังกล่าวและไม่ สามารถรับผิดชอบต่อเนื้ อหา
นโยบาย ความเสี ยหาย หรื อการกระทาอันเกิดจากเว็บไซต์หรื อบริ การของบุคคลที่สาม
16. เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ ง ตั้ง เจ้า หน้า ที่ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลเพื่ อ ท าหน้า ที่ ต รวจสอบ ก ากับ และให้
คาแนะนาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่ วมมือ
กับสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
17. สิทธิของท่ านตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กาหนดสิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ไว้หลายประการ ทั้ง นี้ สิ ท ธิ ดัง กล่า วจะเริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ใช้เมื่ อกฎหมายในส่ วนของสิ ทธิ น้ ี มี ผลใช้บงั คับ
โดยรายละเอียดของสิ ทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) สิ ทธิในการขอเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ขอเข้าถึง รับสาเนาและขอให้เปิ ดเผยที่มา
ของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่
กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ปฏิเสธคาขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรื อคาสั่งศาล หรื อกรณี ที่
การใช้สิทธิ ของท่านจะมี ผลกระทบที่ อาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
บุคคลอื่น
2) สิ ทธิในการขอแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง สมบูรณ์ และเป็ นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรื อไม่เป็ นปัจจุบนั ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้
มีความถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
3) สิ ทธิในการลบหรื อทาลายข้ อมู ลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ฯ ลบหรื อทาลายข้อมูล
ส่ วนบุ ค คลของท่ า น หรื อท าให้ข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่านไม่ส ามารถระบุตัวบุคคลที่ เ ป็ น
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เจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ จะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด
4) สิ ทธิในการขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ของท่าน ทั้งนี้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ บริ ษทั ฯ ทาการตรวจสอบตามคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็ นปัจจุบนั
ข) ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย
ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้
ตามวัตถุประสงค์ที่ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ประสงค์ให้บริ ษทั ฯ เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ง) เมื่ ออยู่ใ นช่ วงเวลาที่ บ ริ ษ ทั ฯ ก าลังพิ สู จน์ถึ งเหตุ อันชอบด้วยกฎหมายในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อตรวจสอบความจาเป็ นใน
การเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ
อันเนื่ องมาจากการที่ เจ้าของข้อมูล ส่ วนบุค คลได้ใ ช้สิ ทธิ คัดค้านการเก็ บรวบรวม
ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5) สิ ทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวมใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั ฯ มีเหตุในการปฏิเสธคาขอ
โดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริ ษทั ฯ สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านมีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรื อเพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้ อง
ตามกฎหมาย การปฏิ บ ัติ ต ามหรื อ การใช้สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งทางกฎหมาย หรื อ เพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะของบริ ษทั ฯ )

6) สิ ทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณี ที่ ท่านได้ใ ห้ความยินยอมแก่ บริ ษทั ฯ ในการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรื อหลัง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บงั คับ) ท่านมีสิทธิ ถอนความ
ยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยบริ ษทั ฯ เว้นแต่
มีขอ้ จากัดสิ ทธิ โดยกฎหมายให้บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูล ต่อไปหรื อยังคงมีสัญญา
ระหว่างท่านกับบริ ษทั ฯ ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
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7) สิ ทธิในการขอรับ ส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านจากบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์
ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
รวมถึงอาจขอให้บริ ษทั ฯ ส่ งหรื อโอนข้อมูลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล ส่ วน
บุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธิน้ ีจะต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด
18. โทษของการไม่ ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายอาจมีผลเป็ นความผิดและถูกลงโทษทางวินยั ตามกฎเกณฑ์ของ บริ ษทั ฯ
(ส าหรั บ เจ้า หน้า ที่ ห รื อ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านของบริ ษ ัทฯ) หรื อ ตามข้อ ตกลงการประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุคคล
(สาหรับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณี และความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อบริ ษทั ฯ และอาจ
ได้รับโทษตามที่กาหนดโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลาดับรอง
กฎ ระเบียบ คาสัง่ ที่เกี่ยวข้อง
19. การร้ องเรียนต่ อหน่ วยงานผู้มีอานาจกากับดูแล
ในกรณี ที่ ท่ า นพบว่า บริ ษ ัท ฯ มิ ไ ด้ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายคุ้มครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ท่ า นมี สิ ทธิ
ร้องเรี ยนไปยังคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อหน่ วยงานที่มีอานาจกากับดูแลที่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่ อนการร้องเรี ย นดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริ งและได้ช้ ีแจงใน
ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก
20. การปรับปรุงแก้ ไขนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อาจพิจารณาปรับปรุ ง แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ ตามที่เห็นสมควร และจะทา
การแจ้งให้ท่ า นทราบผ่านช่ องทางเว็บไซต์ www.greenresources.co.th โดยมี วนั ที่ มีผลบังคับใช้ของ
แต่ละฉบับแก้ไขกากับอยู่ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบาย
ฉบับ ใหม่ อ ย่ า งสม่ า เสมอ ผ่ า นแอปพลิ เ คชั่น หรื อ ช่ อ งทางเฉพาะกิ จ กรรมที่ บ ริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น การ
โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทาการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริ ษทั ฯ
การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั ฯ ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็ นการ
รั บ ทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้ง นี้ โปรดหยุดการเข้า ใช้งานหากท่านไม่เห็ นด้วยกับ
รายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายังบริ ษทั ฯ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งต่อไป
21. การติดต่อสอบถามหรื อใช้ สิทธิ
หากท่านมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะหรื อข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของบริ ษทั ฯ หรื อเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรื อท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
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1) ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล : Data Controller (DP)
▪ ชื่อ :บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด(มหาชน)
▪ สถานที่ติดต่อ :405 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
▪ โทรศัพท์ 02-5045237-9
▪ อีเมล์ : dpo@greenresources.co.th

2) เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล : Data Protection Office (DPO)
▪ สถานที่ติดต่อ :405 ถนนบอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
▪ โทรศัพท์ 02-5045237-9
▪ อีเมล์ : dpo@greenresources.co.th
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