คำประกำศเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
บริ ษทั บำงกอกโมเดอร์นแกรนิ ต จำกัด
1. รำยละเอียดทัวไป
่
บริษทั บางกอกโมเดอร์นแกรนิต จากัด ตระหนักและเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัว และให้ความสาคัญ
ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย จึงได้จดั ทา คาประกาศเกีย่ วกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพือ่ แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรการ
และแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ประกอบธุรกิจการค้า นาเข้า ส่งออก และผลิตผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับหิน และการบริหารงานธุรกิจ มีการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บริษทั บางกอกโมเดอร์นแกรนิต จากัด จึงออกประกาศเกีย่ วกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ดังต่อไปนี้

2. นิ ยำม
บริษทั ฯ หมายความว่า บริษทั บางกอกโมเดอร์นแกรนิต จากัด
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลภายใต้ พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ประมวลผล หมายความว่า การดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ ฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกาหนดไว้ เช่น การเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูล การใช้ขอ้ มูล การ
จัดระบบหรือจัดเก็บ การเปิ ดเผยข้อมูล การส่งหรือโอนข้อมูล การลบหรือทาลายหรือทาให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

3. วิ ธีเก็บรวบรวม และรับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ เน้นการให้บริการกับหน่วยงานหรือองค์กรเป็ นหลัก ซึง่ ทาให้ขอ้ มูลการประกอบธุรกิจ เช่น
ข้อมูลประกอบธุรกิจ การทาธุรกรรม ประวัตกิ ารชาระเงิน และการติดต่อกับบริษทั ฯ ถือเป็ นข้อมูลนิติ
บุคคล และไม่ถูกจัดให้เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลตามนิยามของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูล อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีทห่ี น่วยงานหรือองค์กรได้แต่งตัง้

ท่านเป็ นตัวแทนเพือ่ ประสานงานและติดต่อธุรกิจกับบริษทั ฯ ในนามของหน่วยงานหรือองค์กรของ
ท่าน รวมถึงบริษทั ฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ความจาเป็ นการบริหารจัดการองค์กร ซึง่
บริษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
ธุรกิจ/บริการ
ช่องทางเก็บรวบรวม
ธุรกิจการค้านาเข้า และผลิตผลิตภัณฑ์หนิ
เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลผ่านช่องทางติดต่อของ บริษทั ฯ
งานทรัพยากรบุคคล
เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บริการผูเ้ ยาว์เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย หรือจ้างงานเพือ่ เป็ นพนักงาน
หรือลูกจ้าง และไม่ได้เก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (ตาม มาตรา 26 พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล) เพือ่ ใช้หรือประมวลผลในการประกอบธุรกิจ และในกรณีท่ี บริษทั ฯ มี
ความจาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่านในอนาคต บริษทั ฯ จะขอความ
ยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็ นหนังสือก่อนหรือในขณะการเก็บ
รวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ เว้นแต่การเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทพิเศษนี้จะเข้าข้อยกเว้นตามทีก่ ฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นกาหนดไว้

4. วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนัน้ บริษทั ฯ จะดาเนินการเท่าทีจ่ าเป็ น
และเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ฯ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านได้ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
ธุรกิ จกำรค้ำนำเข้ำ และผลิ ตภัณฑ์หิน
หัวข้อ
รายละเอียด
กลุ่มเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์/เหตุผลทีบ่ ริษทั ฯ จาเป็ นต้อง
เก็บรวบรวมหรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน

ตัวแทนของหน่วยงานหรือองค์กรทีใ่ ช้
ประสานงานและติดต่อธุรกิจกับบริษทั ฯ
เพือ่ ติดต่อประสานงานทีจ่ าเป็ นในการ
ประสานงาน ติดต่อธุรกิจ ขอข้อมูลเพิม่ เติม
หรือ ตอบข้อซักถาม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บ
รวบรวม

เหตุผลหรือฐานทางกฎหมายทีบ่ ริษทั ได้รบั
อนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน
บริษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ใครบ้าง
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน

งำนทรัพยำกรบุคคล
หัวข้อ

ข้อมูลระบุตวั ตน ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาขน/หนังสือเดินทาง และ
ข้อมูลทีป่ รากฎบนบัตรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ทีอ่ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล
ช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือข้อมูลติดต่อใน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ
เป็ นการจาเป็ นเพือ่ การปฏิบตั ติ ามสัญญาทีท่ ่าน
ได้เข้าผูกพันกับบริษทั ฯ (Contract)
ไม่มี
จัดเก็บเป็ นระยะเวลา 1 ปี และทาให้เป็ นข้อมูล
ทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ทนั ทีเมื่อหมด
ความจาเป็ น

รายละเอียด

กลุ่มเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

พนักงาน และลูกจ้าง

วัตถุประสงค์/เหตุผลทีบ่ ริษทั ฯ จาเป็ นต้อง
เก็บรวบรวมหรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน

เพือ่ ประโยชน์ในการดาเนินการของบริษทั ฯ ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทัง้ พนักงาน และ
ลูกจ้าง
ข้อมูลระบุตวั ตน ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาขน/หนังสือเดินทาง และ
ข้อมูลทีป่ รากฎบนบัตรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง
ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ทีอ่ ยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลติดต่อในช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ
ข้อมูลทางการเงิน ประกอบด้วย หมายเลขบัญชี
ธนาคาร

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เก็บ
รวบรวม

เหตุผลหรือฐานทางกฎหมายทีบ่ ริษทั ได้รบั
อนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน
บริษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ใครบ้าง
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน

เป็ นการจาเป็ นเพือ่ การปฏิบตั ติ ามสัญญาจ้าง
งานของท่านกับบริษทั ฯ และสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Contract)
ไม่มี
จัดเก็บเป็ นระยะเวลา 1 ปี และทาให้เป็ นข้อมูล
ทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ทนั ทีเมื่อหมด
ความจาเป็ น

5. สิ ทธิ ของท่ำนกับข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และบริษทั ฯ ให้ความสาคัญ
อย่างยิง่ ในการดูแลและอานวยความสะดวกแก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลในการร้องขอหรือ
ใช้สทิ ธิเหล่านัน้ ภายใต้ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด ดังนี้
▪ สิทธิในการได้รบั แจ้ง บริษทั ฯ จะมีการแจ้ง “คาประกาศเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Privacy Notice)” ทีม่ รี ายละเอียดทีช่ ดั เจนและเปิ ดเผยให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์หรือ
ช่องทางสือ่ สารทางการของบริษทั ฯ
▪ สิทธิในการเพิกถอนความ ท่านสามารถขอเพิกถอนความยินยอมทีเ่ คยให้บริษทั ฯ ไว้ได้
▪ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านสามารถร้องขอรายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
และขอสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล (อาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมข้อมูล) ตลอดจนสามารถ
ขอให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยการได้มาซึง่ ข้อมูลดังกล่าวได้
▪ สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่ถูกต้องได้ เพือ่ ให้
ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
▪ สิทธิในการลบข้อมูล ท่านสามารถขอให้บริษทั ฯ ลบ หรือทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
เป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลได้
▪ สิทธิในการโอนข้อมูล ท่านสามารถขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้มี
การโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลอื่น (เมื่อสามารถดาเนินการได้ในทางเทคนิค
และอาจะมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ)

▪ สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูล ท่านสามารถขอให้บริษทั ฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้
และขอให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพือ่ ใช้ในการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้อง การปฏิบตั ิ
ตามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้อง หรือยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
▪ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านสามารถขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลได้
ทัง้ นี้ ในบางกรณี บริษทั ฯ อาจปฏิเสธคาขอใช้สทิ ธิขา้ งต้นได้ หากมีเหตุอนั ชอบธรรมด้วยกฎหมาย
หรือเป็ นการดาเนินการใด ๆ เพือ่ วัตถุประสงค์หรือเป็ นกรณีทต่ี อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือคาสังศาล
่
หรือเป็ นกรณีทอ่ี าจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น

6. มำตรกำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ยกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มมี าตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยตัวอย่างมาตรการ
และการจัดการด้านความมันคงปลอดภั
่
ยในการปกป้ องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ มีการนามาใช้
เช่น
การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) โดยจากัดการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรภายในบริษทั ฯ และผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั
อนุญาต ทัง้ ทางกายภาพและด้วยกลไกการยืนยันตัวตน (Authentication) เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่านถูกนาไปใช้ เปิ ดเผย ทาลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รบั อนุญาต
การอบรมและสร้างความตระหนักให้กบั พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรภายในบริษทั ฯ
เพือ่ สร้างความตระหนักและความเข้าใจในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในการดูแลคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการรับมือกับปั ญหาหรือเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
การแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และกาหนดกระบวนการทางานในการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่ ให้สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายของเจ้าหน้าทีค่ ุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ประสานกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด

7. กำรปรับปรุงประกำศเกี่ยวกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทั ฯ จะทบทวนประกาศเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็ นรายปี หรือเมื่อมีความจาเป็ น
หรือเมื่อกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงไปเพือ่ ให้มาตรการการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องตามกฎหมาย มาตรฐาน
หรือตามมาตรการสากลทีเ่ กี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั ฯ จะแจ้งประกาศให้ท่าน
ทุกครัง้ เมื่อมีการปรับปรุงประกาศเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเผยแพร่ประกาศให้
ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ

8. ช่องทำงกำรติ ดต่อกับ บริ ษทั ฯ
หากท่านมีคาถามใด ๆ เกีย่ วกับคาประกาศเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการใช้
สิทธิของท่านตามทีก่ าหนดไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถ
ติดต่อบริษทั ฯ ผ่านทางเจ้าหน้าทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ได้ท่ี
โทรศัพท์: 0-2888-7788
ส่งไปรษณียม์ าที:่ เจ้าหน้าทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
บริษทั บางกอกโมเดอร์นแกรนิต จากัด
ทีอ่ ยู่ 9/11 หมู่ท่ี 10 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร 10170
9. ผลบังคับใช้คำประกำศฯ
ให้คาประกาศเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม
2565
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