นโยบายคุม
้ ครองข้อมูลสว่ นบุคคล
(Personal Data Protection Policy)

ขอบเขตการบ ังค ับใช ้
นโยบายนีใชบั้ งคับกับข ้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึงมีความสัมพันธ์กับบริษัททังในปั จจุบน
ั และทีอาจมีขึนในอนาคต ซึง
ถูกประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติง จํากัด และกลุม
่ บริษัทในเครือ พนักงานของบริษัท
และบุคคลทีเกียวข ้องกับการประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษัท ภายใตผลิ
้ ตภัณฑ์และบริการต่างๆ
เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสารและบริการในรูปแบบอืนทีควบคุมดูแลโดยบริษัท
บุคคลทีมีความสัมพันธ์และเป็ นเจ ้าของข ้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทมีเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิ ดเผยข ้อมูลส่วน
บุคคล ดังต่อไปนี
● ลูกค ้าบุคคลธรรมดา
● เจ ้าหน ้าที พนักงาน หรือผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
● คูค
่ ้าหรือผู ้ให ้บริการ ซึงเป็ นบุคคลธรรมดา
้
ตัวแทน ผูถื้ อหุ ้น หรือบุคคลทีเกียวข ้องกับการประมวลผลส่วนบุคคลตามคํา
● กรรมการ ผู ้รับมอบอํานาจ ผูแทน
สัง หรือในนามของบริษัท
● ผู ้ใช ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
้ เว็บไซต์ doublegoose.com รวมทังระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์หรือช่องทางการสือสาร
้ ้าชมหรือใชงาน
● ผูเข
อืนซึงควบคุมดูแลโดยบริษัท
● บุคคลอืนทีบริษัทเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลทีสามารถระบุตัวตนได ้ เช่น ผูสมั
้ ครงาน ครอบครัวพนักงาน
ผู ้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นต ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลสว่ นบุคคล
● เมือท่านจะซือสินค ้า และ/หรือบริการ รวมทังการเข ้าเป็ นสมาชิกเว็บไซต์ (www.doublegoose.com) รวมทัง
ระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์หรือช่องทางการสือสารอืน ซึงควบคุมดูแลโดยบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข ้อมูล
ส่วนบุคคล ดังนี
o ข ้อมูลส่วนตัว เช่น ชือ นามสกุล วันเดือนปี ทีเกิด สถานภาพ ทีอยู่ ข ้อมูลตามทีระบุในบัตรประจําตัว
ประชาชน Facebook ID/Line ID ประวัตก
ิ ารสนทนา
o ข ้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ทีอยู่ สถานทีทํางาน
o ข ้อมูลเกียวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน
ิ ารซือสินค ้า ประวัตก
ิ ารเคลมสินค ้า ข ้อร ้อง
o ข ้อมูลเกียวกับการซือสินค ้า และ/หรือ บริการ เช่น ประวัตก
เรียน
o ข ้อมูลเกียวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข ้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต สิทธิประโยชน์ทีท่านได ้
รับ ประวัตก
ิ ารจ่ายเงิน เลขทีบัญชีธนาคาร
o ข ้อมูลทีท่านไดให
้ ไว
้ เมื
้ อท่านติดต่อบริษัท
หรือใหไว
้ เมื
้ อต ้องการใหบริ
้ ษัทใหบริ
้ การหลังการขาย
ตลอดจนเพือการทําวิจัย และการสัมภาษณ์
● เมือท่านเข ้าชม และ/หรือ ซือสินค ้าออนไลน์ หรือเข ้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน บริษัทจะเก็บรวบรวม
ข ้อมูลส่วนบุคคล ดังนี
o ข ้อมูลเกียวกับการสมัครสมาชิก (Registration) เช่น ชือ นามสกุล อีเมล เบอร์มอ
ื ถือ รหัสผ่าน
o ข ้อมูลเกียวกับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทท่
ี านใช ้ เช่น IP Address ข ้อมูลทีอยู่ (Location Data)
ั ของบราวเซอร์ทท่
ั ของ plug-in ของบราวเซอร์
o ชนิด และเวอร์ชน
ี านใช ้ รวมถึงชนิด และเวอร์ชน
o การตังค่าเขตเวลา (Time zone)
● เมือท่านเข ้าเยียมชมร ้านค ้า หรือบริเวณของบริษัทมีการเก็บภาพและเสียงข ้อมูลภาพ หรือวีดิโอทีบันทึกภาพ
ของท่านจากกล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของบริษัท ซึงข ้อมูลดังกล่าวอาจระบุตัวตนของท่านได ้ ทังนี ในระบบของ
ของบริษัทยังมีการเก็บข ้อมูลเสียงผ่านทางกล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ด อย่างไรก็ดีทางบริษัทจะแจ ้งใหท่
้ าน หรือผู ้
เข ้าเยียมชมร ้านค ้าทราบก่อนทีจะถึงบริเวณทีกล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดจับภาพ เพือให ้ท่านทราบว่า บริษัทมีการ
บันทึกภาพ เสียงและติดตังระบบ CCTV โดยมีวัตถุประสงค์เพือรักษาความปลอดภัยในบริเวณร ้านค ้า หรือ
บริเวณของบริษัท
● เมือท่านติดต่อบริษัทหรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัท เช่น ติดต่อ Contact Center การทํา Customer
Satisfaction กิจกรรมสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ บริษัทจะเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคล เช่น
o ข ้อมูลส่วนตัว เช่น ชือ นามสกุล วันเดือนปี ทเกิ
ี ด หมายเลขบัตรประชาชน
o ข ้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ทีอยู่
● บริษัทอาจมีความจําเป็ นต ้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามทีกฎหมายคุ ้มครอง
ข ้อมูลส่วนบุคคลกําหนด เพือใช ้งานตามวัตถุประสงค์ทบริ
ี ษัทแจ ้งไว ้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี เช่น

เมือบริษัทจําเป็ นต ้องใชข้ ้อมูลดังกล่าวเพือวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ข ้อมูล
ชีวภาพ เช่น ลายนิวมือ ใบหน ้า หรือ Biometric identification อืน ๆ เพือใช ้ในการระบุตวั ตน
o ในบางกรณี บริษัทอาจเก็บข ้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน แม ้ว่าสินค ้าหรือบริการนันไม่ได ้
เกียวข ้องกับข ้อมูลชนิดพิเศษโดยตรง เช่น บริษัทจําเป็ นต ้องใชบั้ ตรประชาชนของท่าน ซึงมีข ้อมูล
ศาสนา เพือใช ้ในการยืนยันตัวตนของท่าน หรือดําเนินการทางภาษี
ในกรณีทีจําเป็ น บริษัทจะประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยไดรั้ บความยินยอมโดยชัดแจ ้ง
้
จากท่านหรือเพือวัตถุประสงค์อืนตามทีกฎหมายกําหนดไวเท่
้ านัน ทังนี บริษัทจะใชความ
พยายามอย่างดีทีสุด
ในการจัดให ้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเพียงพอเพือปกป้ องคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของ
ท่าน
o

●

้ อ
ว ัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใชข
้ มูลสว่ นบุคคล
●

●

เพือให ้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได ้ตามวัตถุประสงค์
บริษัทจะทําการเก็บรวบรวม หรือใชข้ ้อมูลส่วนบุคคลของเจ ้าของข ้อมูล เพือประโยชน์ในการดําเนินงาน การ
ดําเนินกิจกรรม การติดต่อประสานงานต่างๆ เพือปรับปรุงคุณภาพการทํางานใหมี้ ประสิทธิภาพ ของบริษัท เช่น
การสมัครเป็ นสมาชิก ลงทะเบียน สมัครงาน การทําแบบสํารวจ การจัดซือจัดจ ้าง การทําเอกสารสัญญา การ
ทําธุรกรรมทางการเงิน การใหข้ ้อมูลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเซียลมีเดียอืนๆ การจัดทําฐาน
ข ้อมูล วิเคราะห์ การสือสารทางการตลาด และ/หรือเพือวัตถุประสงค์อนใดที
ื
ไม่ต ้องห ้ามตามกฎหมาย
เพือการดําเนินงานทีจําเป็ นภายใตประโยชน์
้
โดยชอบด ้วยกฎหมาย โดยไม่เกินขอบเขตทีบุคคลสามารถคาด
หมายได ้อย่างมเหตุสมผล เช่น
o การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรก่อนเข ้าพืนทีของบริษัทฯ
o การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค ้า เช่น การจัดการข ้อร ้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแล
ลูกค ้าโดยพนักงานของบริษัทฯ
o การบริหารความเสียง การกํากับตรวจสอบการบริหารจัดการภายใน
o การทําให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลเป็ นข ้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลได ้ (Anonymous Data)
o การป้ องกัน รับมือ ลดความเสียงทีอาจเกิดการกระทําการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การผิดนัดชํา
ระหนีหรือ ผิดสัญญา (เช่น ข ้อมูลล ้มละลาย) การทําผิดกฎหมายต่างๆ เช่น การฟอกเงิน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร ้ายและแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล ้างสูง ความผิดเกียว
กับทรัพย์ ชีวต
ิ ร่างกาย เสรีภาพ หรือ ชือเสียง) ซึงรวมถึงการแบ่งปั นข ้อมูลส่วนบุคคลเพือยกระดับ
มาตรฐานการทํางานของสํานักงาน ในการป้ องกัน รับมือ ลดความเสียงข ้างต ้น
o การเก็บรวบรวม ใช ้ และ/หรือเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผูมี้ อํานาจกระทําการแทน
ตัวแทน ของลูกค ้านิตบ
ิ ค
ุ คล
o การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกียวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ
o การเก็บรวบรวม ใช ้ และ/หรือเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีศาลมีคําสังพิทก
ั ษ์ ทรัพย์
o การรับ-ส่งพัสดุ

้ รือการเปิ ดเผยข้อมูลสว่ นบุคคล
การใชห
บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลใหแก่
้ ผูอื้ นภายใตความ
้
ยินยอมของบุคคล ตามแบบใหความ
้
ยินยอม (Consent
Form) หรือภายใต ้หลักเกณฑ์ทกฎหมายอนุ
ี
ญาตให ้เปิ ดเผยได ้
การร ักษาความปลอดภ ัย
บริษัทมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข ้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการจํากัดสิทธิการเข ้าถึงการใช ้ การเปิ ดเผย
การประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคล และการเก็บรักษาความลับของข ้อมูลส่วนบุคคลตามอํานาจหน ้าทีทีรับผิดชอบ รวมถึง
การแสดงหรือยืนยันตัวบุคคลผูเข
้ ้าถึงหรือใชข้ ้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานระบบความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท
อย่างเคร่งครัด
ในการส่งหรือโอนข ้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก
หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืนซึงเจ ้าของข ้อมูลส่วนบุคคลไดให
้ ความ
้
ยินยอมไวแล
้ ้วนัน บุคคลภายนอกหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืนผู ้รับข ้อมูลต ้องมีมาตรการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่าหรือดี
กว่าหรือเป็ นไปตามมาตรการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลตามทีกฎหมายกําหนด
บริษัทจัดใหมี้ ระบบการตรวจสอบเพือดําเนินการลบหรือทําลายข ้อมูลส่วนบุคคลเมือพ ้นกําหนด ระยะเวลาการเก็บรักษา
หรือทีไม่เกียวข ้องหรือเกินความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลนัน หรือตามทีเจ ้าของข ้อมูล
ส่วนบุคคลร ้องขอ หรือทีเจ ้าของข ้อมูลส่วนบุคคลได ้ถอนความยินยอม
ิ ธิของเจ้าของข้อมูลสว่ นบุคคล
สท
● สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคล
● สิทธิในการเข ้าถึงข ้อมูล ขอสําเนาข ้อมูลหรือขอให ้เปิ ดเผยทีมาของข ้อมูลส่วนบุคคล
● สิทธิในการแก ้ไขข ้อมูลส่วนบุคคลให ้ถูกต ้อง เป็ นปั จจุบน
ั สมบูรณ์และไม่กอ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจผิด
● สิทธิในการลบข ้อมูลส่วนบุคคล หรือทําให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลทีไม่สามารถระบุตวั ตนได ้

สิทธิในการระงับการใชข้ ้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมือเป็ นข ้อมูลส่วนบุคคลทีต ้องลบหรือเมือข ้อมูลดังกล่าวหมด
ความจําเป็ น
้
ย ้ายข ้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูควบคุ
้
มข ้อมูลส่วนบุคคลอืน
เมือสามารถกระทําไดด้ ้วยวิธ ี
● สิทธิในการใหโอน
อัตโนมัต ิ
● สิทธิในการคัดค ้านการประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคล
ทังนี บริษัทจะพิจารณาและแจ ้งผลการพิจารณาตามคําร ้องขอใชสิ้ ทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันทีบริษัท
ได ้รับคําร ้องขอ
●

นโยบายคุกกี
่ บไซต์ของบริษั ทฯ
่ ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไวใน
เมือท่านไดเข
้ ้าสูเว็
ข ้อมูลทีเกียวข ้องกับการเข ้าสูเว็
้ รูปแบบของ
คุกกี โดย นโยบายคุกกีนีจะอธิบายถึงความหมาย การทํางาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี
่ บไซต์นีถือว่าท่านไดอนุ
เพือความเป็ น ส่วนตัวของท่าน โดยการเข ้าสูเว็
้ ญาตใหเรา
้ ใชคุ้ กกีตามนโยบายคุกกีทีมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี
คุกกีคืออะไร
คุกกี คือ ไฟล์เล็กๆ เพือจัดเก็บข ้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครืองมือสือสารที
้ ของ ท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะทีท่านเข ้าสูเว็
่ บไซต์ของเรา
เข ้าใชงาน
คุกกี เว็บไซต์ของบริษั ทฯ อาจใช ้ คุกกีในบางกรณี คุกกี คือไฟล์ข ้อมูลขนาดเล็กทีจัดเก็บข ้อมูลซึงแลกเปลียน
ระหว่างคอมพิวเตอร์ของเจ ้าของข ้อมูลและเว็บไซต์ ของเรา บริษัทฯ ใชคุ้ กกีเฉพาะเพือการจัดเก็บข ้อมูลทีอาจ
เป็ นประโยชน์ต่อเจ ้าของข ้อมูลในครังถัดไปทีเจ ้าของข ้อมูลกลับมา เยียมชมเว็บไซต์ของบริษั ทฯ เมือเจ ้าของ
้ การเว็บบราวเซอร์ เจ ้าของข ้อมูลสามารถตังค่าเพือ ยอมรับคุกกี ทังหมดหรือปฏิเสธคุกกี
ข ้อมูลเข ้าใชบริ
ทังหมด หรือแจ ้งเตือนใหเจ
้ ้าของข ้อมูลทราบเมือมีการส่งคุกกี โดยเจ ้าของข ้อมูลสามารถเข ้าไปตังค่าที เมนู
“ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์เพือเรียนรูวิ้ ธการ
ี เปลียนแปลงการใชคุ้ กกีของเจ ้าของข ้อมูลได ้ โปรดทราบ
ว่าการปิ ดการ ใช ้งานคุกกีอาจส่งผลต่อการใช ้งานบางบริการของเจ ้าของข ้อมูลได ้
้ ย่างไร
คุกกีใชอ
บริษัทฯ ใชคุ้ กกีเพือเพิมประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทําใหบริ
้ ษัทฯ เข ้าใจลักษณะการใช ้
งานเว็บไซต์ของ ทํางานไดเร็
้ ว และทําใหเว็
้ บไซต์ของบริษัทเข ้าถึงไดง่้ าย สะดวกยิงขึน บางกรณีบริษัทฯ จํา
เป็ นต ้องใหบุ้ คคลทีสามดําเนินการ ซึง อาจจะต ้องใช ้ อินเทอร์เน็ ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ
คุกกีเพือวิเคราะห์ทางสถิต ิ ตลอดจนเชือมโยงข ้อมูล และ ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ประเภทของคุกกีทีถูกใช ้
ประเภทของ Cookies ทีองค์กรใช ้ Function-Cookies, Advertising Cookies
การจ ัดการคุกกี
ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกีได ้โดยศึกษาตามวิธก
ี ารทีระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ทท่
ี าน
การเปลียนแปลงนโยบายคุกกี
นโยบายคุกกีนีอาจมีการปรับปรุงแก ้ไขตามโอกาสเพือใหเป็
้ นไปตามกฎระเบียบ ดังนันบริษัทฯ ขอแนะนํ าให ้
ท่านตรวจสอบให ้ แน่ใจว่าท่านได ้เข ้าใจการเปลียนแปลงตามข ้อกําหนดดังกล่าว
ความร ับผิดชอบ
บริษัทกําหนดใหพนั
้ กงานหรือหน่วยงานทีเกียวข ้องกับข ้อมูลส่วนบุคคล มีหน ้าทีต ้องใหความ
้
สําคัญ รับผิดชอบและ
ปฏิบต
ั ตาม
ิ
นโยบายฉบับนี แนวปฏิบต
ั ิ ระเบียบทีเกียวกับการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลซึงประกาศใช ้ โดยบริษัททังทีมี
้ อนาคต และปฏิบต
อยูใน
่ ปั จจุบน
ั และจะประกาศใชใน
ั ตาม
ิ
กฎหมายเกียวกับการคุ ้มครองข ้อมุลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
โดยจะมีเจ ้าหน ้าทีสารสนเทศทําหน ้าทีกํากับดูแลภาพรวมในการปฏิบต
ั งิ านของพนักงานหรือหน่วยงานภายในบริษัทให ้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การทบทวนนโยบาย
บริษัทฯ อาจเปลียนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีเป็ นครังคราว บริษัทฯ ขอแนะนํ าใหท่
้ านอ่าน
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีอย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลียนแปลงใดๆ ทีอาจเกิดขึนตามข ้อกําหนด
ของนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีเป็ นระยะๆ โดยบริษัทฯ จะแจ ้งเตือนให ้ท่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่านอีก
ครังหากมีการเปลียนแปลงทีมีนัยสําคัญในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี หรือหากบริษั ทฯ มีความจําเป็ นโดยกฎหมาย
ทีจะต ้องทําการเปลียนแปลงทีมีนัยสําคัญในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี
่ งทางการติดต่อบริษ ัท
ชอ
บริษ ัท โรงงานไทยแลนด์นต
ิ ติง จําก ัด
สถานทีตัง : เลขที 34 ซอยกล ้วยนํ าไท ถนนสุขม
ุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
อีเมล์
: dpo@doublegoose.co.th
โทรศัพท์ : 02-391-5579

