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ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรบัผ ู้สมคัร 
 
เรยีน ผูส้มคัร 
 
บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรชั �น ไทยแลนด ์จาํกดัและบรษิทั ซูม-ิไทย อนิเตอรเ์นชั �นแนล จํากดัและบรษิทั ซูมิ-ไทย โฮล
ดิ)งส ์จํากดั (“บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสําคญัของความเป็นส่วนตวัของท่านและพยายามที�จะคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) 
(“PDPA”) 
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี) ไดอ้ธบิายถงึเรื�องดงัต่อไปนี) 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที�เราเก็บรวบรวม กรณีนี)หมายความรวมถงึเร ื�องที�ท่านได้แจ้งให้เราทราบ
เกี�ยวกบัตวัทา่นเอง (“ท่าน”) และเรื�องที�เราไดท้ราบผา่นกระบวนการสรรหา  

• เราใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านอยา่งไรบา้ง 
• เราเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลแก่ใครบา้ง 
• เราเสนอทางเลอืกใดบา้ง ซึ�งรวมถงึวธิกีารเขา้ถงึและปรบัปรงุขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 
• สทิธใินความเป็นสว่นตวัของท่านมอีะไรบา้งและกฎหมายคุม้ครองท่านอยา่งไรบา้ง 

 
1. ข้อมลูส่วนบคุคลประเภทใดบา้งที*เราเกบ็รวบรวม 
เราเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบุคคลหลายประเภทขึ)นอยูก่บัสถานการณ์ที�เกี�ยวกบักระบวนการสรรหา 
เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลเกี�ยวกบัท่านผา่นช่องทางต่างๆ ซึ�งรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเฉพาะชอ่งทางดงัต่อไปนี) 

• จากท่านโดยตรง ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการสรรหา (ตวัอย่างเช่น แบบคําขอสมคัรงาน ประวตัิ
สว่นตวัหรอืจดหมายสมคัรงานต่าง ๆ เป็นตน้) 

• ขอ้มูลที�เราไดร้บัในระหว่างกระบวนการสรรหา (ตวัอยา่งเชน่ ในระหวา่งการสมัภาษณ์ การโทรศพัท์หรอื
วดิโีอคอล เป็นตน้) 

• เอกสารประจาํตวั (เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขบัขี� เป็นตน้) 
• ขอ้มลูที�เราไดร้บัหรอือาจไดร้บัเมื�อท่านเขา้ใชร้ะบบ เครื�องมอืและเวบ็ไซต์ของเรา 
• แบบฟอรม์ต่าง ๆ หรอืเอกสารอื�น ๆ ที�ท่านกรอกไวเ้มื�อเริ�มหรอืในระหวา่งกระบวนการสรรหา และ/หรอื 
• หนังสอืโตต้อบกบัท่านผ่านการสมัภาษณ์ การประชมุ หรอืการประเมนิอื�นใด ตวัอยา่งเช่น กลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิด อปุกรณ์บนัทกึภาพ และ/หรอื เสยีงต่าง ๆ เป็นตน้ 
ในบางกรณี เราอาจรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลเกี�ยวกบัท่านจากบุคคลภายนอก เช่น การอา้งองิที�อดตีนายจา้งของท่าน
มอบให ้(ตวัอยา่งเช่น ระยะเวลาการจา้งงานและผลการปฏบิตังิานในระหว่างการจา้งงานก่อนหน้านี) เป็นตน้) ขอ้มลูจาก
บรษิทัจดัหางาน, ขอ้มูลจากแหล่งที�มาที�สามารถเขา้ถงึได ้ตวัอยา่งเช่น LinkedIn, JobsDB, Facebook เป็นตน้ ขอ้มูล
จากผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบประวตักิารจา้งงาน ขอ้มูลจากหน่วยงานอา้งองิความน่าเชื�อถอืและขอ้มูลจากการตรวจสอบ
บนัทกึประวตัอิาชญากรรม 
ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านที�เราจะเกบ็รวบรวมภายใตข้อ้บงัคบัตามกฎหมาย รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง 

• รายละเอียดส่วนบุคคล ชื�อ เพศ วนัเกดิ สถานภาพการสมรส เลขบตัรประจาํตวัประชาชน หมายเลข
หนังสอืเดนิทาง หมายเลขประกนัสงัคม รายละเอยีดการตดิต่อ (ตวัอย่างเช่น อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์
โซเชยีลมเีดยี เป็นตน้) สญัชาต ิสทิธใินการทาํงานในประเทศไทย ภาพถ่ายบนบตัรประจาํตวัประชาชน
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หรอืหนังสือเดนิทาง ใบอนุญาตขบัขี� ลายมือชื�อที�ไดร้บัอนุญาต ภาพถ่ายและภาพ/วดิโีอของท่านใน
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด  

• รายละเอียดทางการศึกษา เช่น รายละเอยีดประวตักิารศกึษา รายการแสดงผลการเรยีน การสําเรจ็
การศกึษา เป็นตน้ 

• รายละเอียดเกี*ยวกบัครอบครวั ชื�อและรายละเอยีดการติดต่อของสมาชิกในครอบครวัและบุคคลใน
อปุการะ  

• รายละเอียดเกี*ยวกบัวิชาชีพ รายละเอยีดของวชิาชพี ความเป็นสมาชกิวชิาชพี ผลตอบรบัของนายจา้ง 
คุณสมบตัิทางวชิาชพี ทกัษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวตักิารจา้งงาน (ประวตัสิ่วนตวัหรอื
จดหมายสมคัรงาน) 

• รายละเอียดเกี*ยวกบัธรุกรรม รายละเอยีดของเงนิเดอืนและสทิธปิระโยชน์ของท่าน (ตวัอยา่งเช่น เงนิ
โบนสั บาํเหน็จบาํนาญ และความคุม้ครองตามสญัญาประกนัภยั เป็นตน้) 

• รายละเอียดอื*น ๆ  ขอ้มลูที�เราไดร้บัหรอือาจไดร้บัจากการสมัภาษณ์ท่าน  

• ข้อมลูส่วนบคุคลที*ม ีความอ่อนไหว 
o ศาสนา 
o ขอ้มลูสขุภาพ/ทางการแพทย/์ชวีมติ ิและ  
o บนัทกึประวตัอิาชญากรรม 

ในระหว่างการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที�มคีวามอ่อนไหวบางอย่าง
ของท่าน เพื�อประกอบการสมัภาษณ์ และเพื�อใหแ้น่ใจว่า เราปฏบิตัิตามกฎหมายเกี�ยวกบัการจา้งงาน เราจะไม่เก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูลประเภทนี)โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมของท่าน เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตใหเ้รา
ดาํเนินการเชน่นั )นได ้
เราอาจเกบ็รวบรวมประวตักิารจา้งงาน เอกสาร และผลการทดสอบที�เกี�ยวขอ้งของท่านเพื�อประมวลผลขอ้มลูและตดัสนิ
ว่าท่านเป็นไปตามขอ้กําหนดพื)นฐานในการรบัตําแหน่งนั )นหรอืไม่ หากเป็นเช่นนั )น เราจะตดัสนิใจต่อไปว่าเป็นการ
เหมาะสมหรอืไม่ที�จะเสนอใหท้่านเขา้มาสมัภาษณ์ หากเราตดัสนิใจที�จะเสนอใหท้่านเขา้มาสมัภาษณ์ เราจะใชข้อ้มูลที�
ท่านมอบใหใ้นระหว่างการสมัภาษณ์ในการตัดสนิว่าจะเสนอตําแหน่งใหแ้ก่ท่านหรอืไม่ หากเราตดัสนิใจที�จะเสนอ
ตาํแหน่งใหแ้ก่ท่าน เราอาจเริ�มดาํเนินการการอา้งองิ และ/หรอื กระบวนการตรวจสอบอื�นใดก่อนที�จะยนืยนัคาํเสนอนั )น 
  
2. เราใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านอย่างไรบา้ง 
เราจะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านกต็่อเมื�อเรามเีหตุอนัสมควรและเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย ซึ�ง
รวมถงึการแบ่งปันขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกบรษิทั เมื�อเราเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูล
สว่นบคุคลของท่าน เราจะดาํเนินการภายใตฐ้านทางกฎหมายอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรอืมากกว่า ดงัต่อไปนี) 

• การปฏิบตัิตามส ัญญา – เมื�อเป็นการจําเป็นในการปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาเพื�อการเข้าทํา
สญัญาจา้งแรงงานที�เรามหีรอือาจมอียูก่บัท่าน 

• การปฏิบตัิตามกฎหมาย - เมื�อเป็นการจําเป็นสาํหรบัเราในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน
เพื�อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัทางกฎหมาย   

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย – เมื�อเป็นประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อประโยชน์ของบริษัทตามที�กฎหมายอนุญาตไว้ และตราบเท่าที�
ผลประโยชน์ของท่านไม่เกนิกวา่ผลประโยชน์ของบรษิทั และ/หรอื 
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• ความยินยอม  - เมื�อท่านใหค้วามยนิยอมของท่านแก่เราในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื�อวตัถปุระสงคท์ี�กาํหนดไว ้ 

เราอาจประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ตามวตัถปุระสงคโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย และ
ฐานทางกฎหมาย โดยเราจะดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ดงันี) 

 
วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม การใช้ และการเปิดเผย
ข้อมลูส่วนบคุคล 

ฐานทางกฎหมาย 

• ดาํเนินกระบวนการในเรื�องใบสมคัรงานของท่าน  
• ยนืยนัตวัตนองท่าน  
• ประเมนิทกัษะ คณุสมบตั ิและความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง

ของท่าน  
• ดาํเนินการตรวจสอบประวตัแิละการอา้งองิที�เราสามารถทาํ

ได ้ 
• สื�อสารกบัท่านเกี�ยวกบัเรื�องกระบวนการสรรหา 
• จดัเกบ็บนัทกึต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบักระบวนการสรรหาของเรา 

• การปฏบิตัติามสญัญา 
 

• ปฏบิตัติามขอ้กาํหนด และ/หรอื ภาระผกูพนัตามกฎหมาย • การปฏบิตัติามกฎหมาย 

• ดาํเนินกระบวนการตรวจสอบประวตัแิละการอา้งองิของ
ท่านเมื�ออยูบ่นฐานของความยนิยอมของท่านที�ใชบ้งัคบัได ้ 

• ความยนิยอม 

• ป้องกนัอาชญากรรมและบรหิารจดัการการรกัษาความ
ปลอดภยัของสถานประกอบการของเรา ยกตวัอยา่ง เรา
อาจตดิตั )งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในและรอบ ๆ สถาน
ประกอบการของเราและอาจรวบรวมภาพถา่ย วดิทีศัน์ 
หรอืบนัทกึเสยีงของท่าน 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เมื�อเราถอืเอาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายมาเป็นเหตุผลในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล เราจะพจิารณาว่า
สทิธขิองทา่นจะถกูกระทบโดยผลประโยชน์ของเราหรอืไม่และไดถ้กูตดัสนิแลว้วา่ สทิธขิองท่านนั )นไม่ไดถ้กูกระทบ 
ในกรณีที*ท่านปฏิเสธที*จะให้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านแก่บริษทั 
ภายใตส้ถานการณ์ที�จาํเป็นสาํหรบับรษิทัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านตามกฎหมายหรอืตามขอ้กําหนด
ของสญัญาระหวา่งท่านและบรษิทัและท่านปฏเิสธการเกบ็รวบรวมขอ้มูลนั )น เราอาจจะไม่สามารถดาํเนินการตามภาระ
ผกูพนัที�ตกลงกบัท่านไดห้รอืเขา้ทําสญัญากบัท่านได ้ในสถานการณ์เชน่นี) เราอาจปฏเิสธที�จะเสนอการสมัภาษณ์ และ/
หรอื ตําแหน่งงานของเรากบัท่านกไ็ด ้ไม่วา่ในกรณีใด ๆ เราจะแจง้ใหท้่านทราบเมื�อบรษิทัจะทําการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
สว่นบคุคลของท่าน 
 
3. เราเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลแก่ใครบ้าง 
เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในให้แก่บุคคลดงัต่อไปนี) เพื�อวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของทา่น 

• พนกังานของเราผูม้คีวามรบัผดิชอบต่อผูส้มคัรหรอืผูก้ระทาํการในนามเขาเหลา่นั )น  
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• บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราผู้มีความรับผิดชอบในกระบวนการของทรัพยากรบุคคล 
(ตวัอยา่งเชน่ การสรรหา การประเมนิ การคดักรองก่อนการจา้งงาน เป็นตน้) 

• พนกังานของเราที�อยูใ่นทมีงานสรรหาผูท้ี�จะประเมนิผลและพจิารณาเสนอใหม้กีารสมัภาษณ์  
พนกังานของเราในหน่วยงานกาํกบัดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที�มคีวามรบัผดิชอบในการสอบสวนประเดน็การไม่
ปฏบิตัติามกฎหมายและบทบญัญตั ินโยบาย และขอ้กาํหนดตามสญัญาต่าง ๆ  

• พนักงานของเราในส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเจ้าของระบบผู้บรหิารจดัการการเข้าถึงของ
ผูใ้ชง้าน   

• เจ้าหน้าที�ฝ่ายตรวจสอบตรวจสอบและการสอบสวนของเราที�เกี�ยวกบัการตรวจสอบ/การสอบสวน และ/
หรอื 

• บุคลากรบรหิารและการรกัษาความปลอดภยัสถานที�และสิ�งอาํนวยความสะดวกของเรา  
เราอาจจาํเป็นตอ้งแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านแก่บคุคลภายนอกดว้ย รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง 

• บุคคลอา้งองิของท่าน  
• บรษิทัจดัหางาน 
• สถาบนัการศกึษา (ตวัอย่างเช่น มหาวทิยาลยั วทิยาลยั เป็นต้น) ในการตรวจสอบความถูกต้องของ

ขอ้มลูที�ท่านมอบให ้
• ผูจ้ดัหาบุคคลภายนอกผูใ้หบ้รกิารในนามเรา และ/หรอื 
• บุคคลภายนอกผูด้าํเนินการคดักรองประวตัใินนามเรา (ตวัอยา่งเช่น หน่วยงานตรวจสอบความน่าเชื�อถอื 

หน่วยงานตรวจสอบอาชญากรรมต่าง ๆ เป็นตน้) 
 

เว้นแต่จะได้กําหนดไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี)  เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื�อวตัถุประสงค์ใด
นอกเหนือจากวตัถุประสงค์ตามที�แจ้งไว้แก่ท่านตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี)  หากเราเจตนาที�จะเก็บ
รวบรวม ใช ้หรอืถ่ายโอนขอ้มูลสว่นบุคคลเพิ�มเตมิที�ไม่ไดร้ะบุไวป้ระกาศนโยบายความเป็นสว่นตวันี) เราจะแจง้ใหท้่าน
ทราบและจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมของท่านก่อนที�จะทาํการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลนั )น เวน้แต่กฎหมายจะ
อนุญาตใหเ้ราดาํเนินการเช่นนั )นไดโ้ดยไม่ไดร้บัความยนิยอมของท่าน ท่านจะไดร้บัโอกาสในการใหค้วามยนิยอมหรอื
ปฏเิสธในการเกบ็รวบรวม การใชง้าน หรอืการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านดว้ย 
 
4. การเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคล 
เราเกบ็รกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านตราบเท่าที�จําเป็นในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคท์ี�จะต้องเกบ็รวบรวม ซึ�ง
เป็นไปเพื�อเหตุผลทางธรุกจิหรอืการปฏบิตัติามกฎหมายที�บงัคบัใช ้ 
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดช่วงระยะเวลาของกระบวนการสรรหาและจะเก็บต่อไปอกี _ ปีภายหลัง
กระบวนการสรรหานั )นสิ)นสดุ เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวห้รอืเป็นการจาํเป็นในประการอื�นใด ในกรณทีี�มเีหตุผลในการกาํกบั
ดแูลหรอืเหตุผลทางเทคนิคต่าง ๆ เราอาจเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลานานกว่าระยะเวลาการสรรหา 
หากเราไม่จําเป็นต้องเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นเวลานานกว่าที�ต้องการหรอืจําเป็นโดยชอบดว้ยกฎหมาย เราจะ
ทําลาย ลบ หรอืทําใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถระบุตวัตนเสยี หากท่านไดร้บัคําเสนอตําแหน่ง
งานกบับรษิทั เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายหลงัจากที�ส ิ)นสุดกระบวนการสรรหาและกรณีนี)จะต้อง
ปฏบิตัติามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรบัพนักงานของบรษิทัที�จะเป็นแบบฟอรม์นโยบายแยกต่างหากจาก
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี) 
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5. ความถกูต้องของข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 
เราต้องการความร่วมมอืจากท่านเพื�อใหแ้น่ใจว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบนั ครบถว้น และถูกต้อง กรุณา
แจง้ใหเ้ราทราบเรื�องการเปลี�ยนแปลงอยา่งใด ๆ ในขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นโดยวธิกีารดงัต่อไปนี) 
 
 
 
เราจะรอ้งขอขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัจากท่านเป็นครั )งคราวเพื�อใหแ้น่ใจว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลที�เราใชใ้นการดาํเนินการตาม
วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม การใช ้และ/หรอื การเปิดเผยขอ้มลูเป็นปัจจุบนั ครบถว้น และถกูตอ้ง 
 
6. สิทธิในความเป็นส่วนตวัของท่านมีอะไรบ้างและกฎหมายค ุ้มครองท่านอย่างไรบ้าง 
ภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์ ท่านอาจมสีทิธใินขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที�เกี�ยวกบัการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลที�เราตระหนักถงึความสาํคญัของสทิธขิองท่านอย่างยิ�งและจะกระทําการตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอื
ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่นตามระยะเวลาที�เหมาะสม 
 
ท่านจะไดร้บัความคุม้ครองและไดร้บัมาซึ�งสทิธติามกฎหมายที�เกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านดงัต่อไปนี) 

• สิทธิในการเพิกถอน ในกรณีที�เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยไดร้บัความยนิยอมของท่าน, 
สทิธนีิ)ทาํใหท้่านสามารถเพกิถอนความยนิยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่นโดยเราซึ�ง
ท่านสามารถดาํเนินการไดทุ้กเวลา เราอาจดําเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากเรามี
เหตุผลโดยชอบดว้ยกฎหมายใหด้าํเนินการเช่นนั )น 

• สิทธิ ในการเข้าถึง สทิธินี)ทําให้ท่านสามารถขอรบัสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบัท่านซึ�งอยู่ในความ
รบัผดิชอบของเรา 

• สิทธิ ในการแก้ไข  สทิธนีิ)ทําให้ท่านสามารถดําเนินการแก้ไขข้อมูลที�ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้องใด ๆ ที�
เกี�ยวกบัท่านที�เราถอืครองไว ้โปรดอา้งถงึขอ้ 5 สาํหรบัรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัความถกูต้องของขอ้มูล
สว่นบคุคลของท่าน 

• สิทธิในการลบ สทิธนีิ)ทําใหท้่านสามารถขอใหเ้ราลบ, ทําลาย หรอืทําใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่านเป็นขอ้มูล
ที�ไม่สามารถระบุตวัตน ในกรณทีี�ไม่มเีหตุผลที�ดสีาํหรบัเราในการประมวลผลขอ้มลูนั )นต่อไป ทา่นมสีทิธใินการ
ขอใหเ้ราลบขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านในกรณทีี�ท่านไดใ้ชส้ทิธใินการปฏเิสธการประมวลผลขอ้มูลนั )นของท่าน 
(ดขูา้งล่างนี)) อย่างไรกด็ ีเราจะพจิารณาการรอ้งขอให้ลบขอ้มูลอย่างรอบคอบตามกฎหมายที�เกี�ยวกบัการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

• สิทธิในการคดัค้าน  สทิธนีิ)ทําใหท้่านสามารถคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านในกรณีที�เรา
ดาํเนินการภายใตฐ้านประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ท่านมสีทิธใินการคดัคา้นในกรณีที�เราจะประมวลผล
ขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านเพื�อวตัถุประสงคเ์กี�ยวกบัการตลาดทางตรงและกจิกรรมเกี�ยวกบัการรวบรวมขอ้มูล
ต่าง ๆ อกีดว้ย 

• สิทธิในการระงบักการใช้ข้อมลู สทิธนีิ)ทาํใหท้่านสามารถขอใหเ้ราระงบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ท่าน เช่น หากท่านตอ้งการใหเ้ราทําการประมวลผลขอ้มูล หรอืแจง้วตัถปุระสงค ์หรอืฐานทางกฎหมายที�ใชใ้น
การประมวลผลขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง  

• สิทธิในการขอส่ง ขอให้ส่ง หรือโอนข้อม ูล  ในบางกรณี ท่านมสีทิธทิี�จะรอ้งขอสําเนาขอ้มูลสว่นบุคคลของ
ท่านในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นกรณีที�ขอ้มูลส่วนบุคคลนั )นเป็นขอ้มูลที�ท่านมอบใหแ้ก่เราและการประมวลผล

• ตดิต่อผูแ้ทนฝ่ายทรพัยากรบุคคลของเราที� คณุศริพิร สทุธสิาร หรอื  
• ปรบัปรงุขอ้มลูของทา่นใหเ้ป็นปัจจุบนั โดยสง่อเีมลถงึเราที� sutthisarn.siriporn@sumitomocorp.com 
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ขอ้มูลนั )นเป็นไปตามความยนิยอมของท่าน หรอืในกรณีที�จําเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั )นเพื�อให้
เป็นไปตามภาระผกูพนัตามสญัญา และ 

• สิทธิ ในการร้อ งเรียน  ท่านสามารถรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เมื�อท่านเหน็ว่า เรา พนักงานหรอืผู้ใหบ้รกิารของเราฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติาม PDPA หรอืประกาศอื�น ๆ ที�ออกตาม PDPA 
 

ท่านสามารถใชส้ทิธขิองทา่นไดทุ้กเวลา โดยการแจง้ใหบ้รษิทัทราบตามชอ่งทางตดิต่อที�ระบุไวใ้นขอ้ _i ขา้งลา่งนี) โดย
ไม่มคี่าธรรมเนียมใด ๆ ในการเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านหรอืการใชส้ทิธอิื�นใด อย่างไรกด็ ีบรษิทัอาจเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมตามสมควรหากการรอ้งขอของท่านไม่มมีูลฐานที�หนกัแน่น ทําซํ)าหรอืมากเกนิจําเป็นอยา่งชดัเจน อกีนัย
หนึ�ง บรษิทัอาจปฏเิสธที�จะดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของท่านตามสถานการณ์เชน่วา่นั )น  
 
บรษิทัอาจจําเป็นตอ้งขอขอ้มูลส่วนบุคคลบางประการจากท่านเพื�อที�จะตรวจสอบยนืยนัตวัตนของท่านและรบัประกนั
สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน (หรอืใชส้ทิธอิื�นใด) ที�พจิารณาวา่เป็นมาตรการรกัษาความปลอดภยัในการ
ทาํใหแ้น่ใจว่า ขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านจะไม่ถกูเปิดเผยต่อบุคคลผูท้ี�ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิทั
อาจตดิต่อท่านเพื�อขอขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการรอ้งขอเพื�อใหม้กีารตอบสนองที�รวดเรว็ยิ�งขึ)นดว้ย 
 
บริษัทจะใช้ความพยายามทุกประการในการตอบการร้องขอที�ชอบด้วยกฎหมายของท่านภายใน 30 วนั บาง
สถานการณ์ บรษิทัอาจใชเ้วลามากกว่า 30 วนัขึ)นอยูก่บัความซบัซอ้นหรอืการทําซํ)าคาํรอ้งขอของท่าน ในกรณีเช่นว่า
นั )น บรษิทัจะแจง้ท่านใหท้ราบถงึสถานะคาํรอ้งขอของท่าน 
 
การจดัการข้อร้องเรียน 
ในกรณีที�ท่านประสงคท์ี�จะมขีอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกบัเรื�องที�เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาตดิต่อเจา้หน้า
คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของเราทางอเีมล [dpo.th@sumitomocorp.com] และเราจะพยายามพจิารณาคาํรอ้งขอของ
ท่านโดยเรว็ที�สุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสทิธขิองท่านในการยื�นขอ้รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัหรอืคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลแหง่ประเทศไทย 
 
7. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 
ขอ้มูลเป็นทรพัย์สนิของเรา ดงันั )น เราจงึใหค้วามสําคญัอย่างยิ�งในการทําให้แน่ใจว่ามกีารรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราดําเนินการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอและใช้มาตรการการรกัษาความปลอดภัยทาง
กายภาพ ทางเทคนิค และเกี�ยวกบัองคก์รใหเ้ป็นปัจจุบนัเมื�อมกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เรามนีโยบาย
และการควบคมุภายในเพื�อใหแ้น่ใจว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สญูหาย ถกูทาํลายโดยไม่ไดต้ั )งใจ ถกูใชง้านโดยมิ
ชอบ หรอืถกูเปิดเผยและไม่ถูกเขา้ถงึได ้เวน้แต่จะดาํเนินการโดยพนักงานของเราเพื�อปฏบิตัติามหน้าที� พนักงานของ
เราไดร้บัการฝึกอบรมใหจ้ดัการขอ้มูลสว่นบุคคลอย่างปลอดภยั และดว้ยความเอาใจใส่อยา่งมาก ซึ�งการไม่ดาํเนินการ
เช่นนั )น อาจจะทาํใหเ้ขาไดร้บัโทษทางวนิยั 
 
8. ความรบัผิดชอบของท่าน 
เมื�อท่านไดเ้ขา้สูก่ระบวนการสรรหาของเรา ท่านมภีาระผกูพนัตามสญัญาในการใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่าน เพื�อที�วา่ 
ท่านอาจใชส้ทิธติามกฎหมายของทา่นกไ็ด ้ในกรณทีี�ท่านไม่ให ้ท่านอาจจะไม่สามารถใชส้ทิธติามกฎหมายของท่านได ้
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ท่านจําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น แก่บริษัทเพื�อดําเนิน
กระบวนการสรรหา 
หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวนั�น เราอาจจะไม่สามารถใช้สิทธิและภาระผกูพนัในการปฏิบติัตาม
สญัญาที *กล่าวมาแล้วข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิผลและจะกีดขวางความสามารถของเราในการจดัการสิทธิ
และภาระผกูพนัที *เกิดขึ� นอนัเนื*องมาจากความสมัพนัธ์นี� ได้อย่างมีประสิทธิผล ดงันั�น เราจึงอาจปฏิเสธที *จะมี
หรือดาํเนินความสมัพนัธก์บัท่านต่อไป  
 
9. การแก้ไขประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของเรา 
เรามกีารทบทวนประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของเราอย่างสมํ�าเสมอ ดงันั )น ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวันี)
อาจมกีารเปลี�ยนแปลง โดยวนัที�มกีารแกไ้ขประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวัครั )งล่าสุด จะปรากฏอยูท่ี�สว่นบนสดุของ
ประกาศฉบบันี)และผา่นทาง [https://www.sumitomocorp.com/en/asia-oceania/sctl] 
 
10. ติดต่อเรา 
หากท่านมขีอ้สงสยัประการใดที�เกี�ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรอืหากท่านประสงคท์ี�จะใช้สทิธขิอง
ท่าน กรณุาตดิต่อเจา้หน้าคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเราผา่นช่องทางดงัต่อไปนี) 
 
 
 

• สง่อเีมลถงึเราที� dpo.th@sumitomocorp.com หรอื 
• โทรหาเราที� +66 2654 0079 


