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บทนา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“บริษัทฯ” หรือ “กันกุลฯ”) ใช้
ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นเพื่ อ บรรลุเ จตนำรมณ์ข องบริ ษั ท ฯ ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ม ำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยให้ควำมสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทัง้ นีส้ ่วนหนึ่งของกำรดำเนินกำรนัน้ คือกำร
ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะคุม้ ครองควำมเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม หำกบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมใดได้จดั ทำและประกำศใช้ประกำศกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองแล้ว ให้ใช้บงั คับ
ตำมประกำศกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเหล่ำนั้น และบริษัทดังกล่ำวนั้นจะทำหน้ำที่เป็ นผู้
ควบคุมและดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมของตนเอง
ประกำศกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ (“ประกาศฯ”) ระบุเหตุผลในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน โดยอธิบำยถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวมจำกบุคคลต่ำง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย และ
วิธีกำรที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลดังกล่ำว
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การบังคับใช้
ประกำศฯ นีใ้ ช้กบั กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังต่อไปนี ้
•

“บริการของบริษัทฯ” ได้แก่ กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรของบริษัทฯ แก่ลูกค้ำ ของ
บริษัทฯ

•

“บริการของคู่ค้า” ได้แก่ กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรแก่บริษัทฯ โดยบริษัทคู่คำ้ หรือผู้
ให้บริกำรของบริษัทฯ

•

“บริการผู้มาเยือน” ได้แก่ กำรจัดหำโดยบริษัทฯ ซึ่งสิ่งอำนวยควำมสะดวก รวมถึงห้องประชุม และ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จดั ให้แก่ผมู้ ำเยือนสำนักงำนของบริษัทฯ และ

•

“ธุรกรรมของบริษัทฯ” ได้แก่ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้อง
ประมวลผลข้อมูลส่ว นบุคคล เช่ น ธุ ร กรรมของบริษัทฯ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ผู้ถือ หุ้น ผู้รับ มอบฉันทะ
กรรมกำร ตัวแทน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ หรือธุรกรรมของบริษัทฯ กับบุคคลอื่นใดที่มีควำมสัมพันธ์
กัน เป็ นต้น

กำรอ้ำงถึงคำว่ำ “ท่าน” หรือ “ของท่าน” ในประกำศฯ นี ้ เป็ นกำรอ้ำงถึงบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
ดังกล่ำวนัน้ ถูกประมวลผลโดยหรือในนำมของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริกำรของบริษัทฯ บริกำรของคู่คำ้ บริกำรผู้
มำเยือน หรือธุรกรรมของบริษัทฯ อนึ่ง เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยให้ใช้กำรตีควำมดังต่อไปนี ้
•

กำรอ้ำงถึงคำว่ำ “ลูกค้า” หรือ “คู่ค้า” ในประกำศฯ นี ้ ให้รวมถึงลูกจ้ำง พนักงำน กรรมกำร หรือ
ตัวแทนของลูกค้ำหรือคู่คำ้ ด้วย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่ำวนัน้ ถูกประมวลผลโดยหรือใน
นำมของบริษัทฯ

•

ประกำศฯ นีใ้ ช้กับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล (รวมถึงลูกจ้ำงหรือพนักงำนของ
บุคคลนัน้ ) ซึ่งอำจจะเป็ นคู่สญ
ั ญำในธุรกรรม หรือคู่ควำมในกำรพิจำรณำคดีทำงกฎหมำยซึง่ บริษทั ฯ
เกี่ยวข้องอยู่ดว้ ย
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ข้อมูลเกี่ยวกับท่านทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่ำนซึ่งสำมำรถใช้ระบุตวั ตนของท่ำนได้ แต่ไม่รวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกทำให้ไม่สำมำรถระบุตวั ตนของบุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลได้ (anonymous data)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว รวมถึง ข้อมูลของท่ำนเกี่ยวกับเชือ้ ชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำร
เมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำม
พิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อ ท่ำนในทำนอง
เดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศกำหนด โดยบริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวในกรณีจำกัด เช่น ข้อมูลเรื่องศำสนำ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมของกำร
เก็บข้อมูลเฉพำะกรณีดงั กล่ำวในข้อ 4 (วัตถุประสงค์และฐำนทำงกฎหมำยในกำรใช้ขอ้ มูลของท่ำนโดยบริษทั
ฯ) และข้อ 5 (วิธีกำรใช้ขอ้ มูลของท่ำน)
บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรมและกำรกระทำผิดของท่ำนในกรณีจำกัด ซึ่งกรณี
เช่นนีจ้ ะเป็ นไปเพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ (เช่น กรณีท่ีบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรฟอกเงิน) หรือกรณีท่ที ่ำนให้ขอ้ มูลนัน้ ซึ่งจำเป็ นสำหรับกำรให้บริกำรบำงประเภทของบริษัทฯ
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลประเภทต่ำง ๆ ของท่ำน ทั้งนีบ้ ริษัทฯ ได้จัดแบ่งข้อมูลของท่ำน
ออกเป็ นประเภทต่ำง ๆ ตำมท้ำยนี ้ โดยระบุขอ้ กำหนดกำรใช้ขอ้ มูลในแต่ละประเภทโดยบริษัทฯ หรือในนำม
ของบริษัทฯ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่ำวได้นำมำใช้ในประกำศฯ ฉบับนี ้
ข้อมูลทีต่ ้องใช้สาหรับการทาสัญญากับคู่สัญญาและการทาธุรกรรมของบริษัทฯ
•

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในหนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ หรือเอกสำรใดๆ ที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์ ได้แก่ ชื่อและนำมสกุลของกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ และที่อยู่ของกรรมกำรและผูถ้ ือ
หุน้ เลขบัตรประจำตัวประชำชนของกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้

•

ข้อมูลที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชำชน หรือเอกสำรระบุตัวตนอื่น ได้แก่ (1) ชื่อและนำมสกุล (2)
หมำยเลขประจำตัวประชำชน (3) วันเกิด (4) ที่อยู่ (5) ภำพถ่ำยของผูถ้ ือบัตร (6) หมู่เลือด และ (7)
ศำสนำ

•

ข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนบ้ำน ได้แก่ (1) เลขรหัสประจำบ้ำน (2) ที่อยู่ (3) ประเภทและลักษณะบ้ำน (4)
สัญชำติ (5) เพศ (6) ชื่อและนำมสกุลของบิดำมำรดำผูใ้ ห้กำเนิด (7) เลขประจำตัวประชำชนของ
บิดำมำรดำ (8) สัญชำติของบิดำมำรดำ และ (9) ถิ่นที่อยู่เดิมของท่ำน และ

•

ข้อมูลที่จำเป็ นต้องใช้ในกำรให้บริกำรของบริษัทฯ กำรให้บริกำรของคู่คำ้ และกำรทำธุรกรรมของ
บริษัทฯ ได้แก่ (1) ชื่อและนำมสกุล (2) หมำยเลขโทรศัพท์ (3) อีเมล (4) ที่อยู่ และ (5) ตำแหน่งงำน

ข้อมูลทางการเงินสาหรับการชาระหนี้
•

ข้อมูลที่ท่ำนให้บริษัทฯ ที่เกี่ยวกับรำยละเอียดของบัญชีธนำคำรและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้เพื่อกำร
ชำระเงินต่ำง ๆ
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ข้อมูลกล้องวงจรปิ ด
•

ข้อมูลภำพจำกกล้องวงจรปิ ดของบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รบั ด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำร
ใช้บตั รผ่ำนเข้ำออกบริษัทฯ ของลูกจ้ำง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ไม่ทำกำรประมวลผลข้อมูลในกล้อง
วงจรปิ ดเพื่อจับภำพหน้ำบุคคลเพื่อระบุตวั ตนและเพื่อประมวลผลข้อมูลชีวภำพ

บริษัทฯ มิได้ม่งุ หรือประสงค์จะให้บริกำรแก่ผเู้ ยำว์ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ อำจประมวลผลข้อมูลของผูเ้ ยำว์เมื่อ
บริษัทฯ มีกำรให้บริกำรแก่ลกู ค้ำ บริษัทฯ ทำกำรประมวลผลข้อมูลดังกล่ำวเท่ำที่จำเป็ นเพื่อประโยชน์เฉพำะ
ด้ำนซึ่งบริษัทฯ จัดให้หรือได้รบั เท่ำนัน้ ในกรณีดงั กล่ำวถือว่ำบริษัทฯ กระทำกำรในนำมของผูป้ กครองหรือผู้
อนุบำล
4

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการทีบ่ ริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่าน
•

บริษัทฯ แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลของท่ำนและฐำนทำงกฎหมำยที่ใช้ในกำรใช้ขอ้ มูล
นั้นตำมตำรำงท้ำยนี ้ โดยบริษัทฯ ได้ระบุถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทฯ ที่ใช้เป็ น
ฐำนในกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำนในกรณีท่เี กี่ยวข้องด้วย

•

บริษั ท ฯ อำจประมวลผลข้อมูลของท่ ำนบนฐำนทำงกฎหมำยมำกกว่ ำหนึ่ ง ฐำน ทั้ง นี ้ขึ น้ อยู่กับ
วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำนในแต่ละกรณี กรุ ณำติดต่อ privacy@gunkul.com
หรือ 02-242-5800 หำกท่ำนต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฐำนทำงกฎหมำยซึ่งบริษัทฯ ใช้ในกำร
ประมวลผลข้อมูลของท่ำนในกรณีมีกำรอ้ำงอิงฐำนทำงกฎหมำยมำกกว่ำหนึ่งฐำนตำมตำรำงท้ำยนี ้

•

ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจประมวลผลข้อมูลของท่ำนจำกกำรขอควำมยินยอม ซึ่งบริษัทฯ จะระบุ
วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลของข้อมูลของท่ำนให้ท่ำนทรำบในขณะที่ขอควำมยินยอมจำกท่ำน
ตัวอย่ำงเช่น กรณีลกู ค้ำในสำยธุรกิจรำยย่อยและสำยธุรกิจออนไลน์ของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจใน
นำม GRoof, Volt Marketplace และ Godungfaifaa เป็ นต้น

ในส่วนของกำรบริกำรของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม

ประเภทของข้อมูล

เพื่อใช้ระบุตวั ตนของท่ำนหรืออำนำจของ ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งใช้ใ นกำร
ท่ำนในกำรกระทำกำรในนำมของบริษัท ทำสัญญำกับคู่สญ
ั ญำ
ซึ่ง เป็ น ลูก ค้ำ ของบริษั ท ฯ หรื อ ในฐำนะ
คู่สญ
ั ญำในกำรเข้ำทำสัญญำกับบริษัทฯ
ในกรณีท่ีท่ำนเป็ นลูกค้ำของบริษัทฯ หรือ
อำจเป็ นคู่สญ
ั ญำในธุรกรรม หรือคู่ควำม
ในกำรพิ จ ำรณำคดี ท ำงกฎหมำยซึ่ ง
บริษัทฯ เกี่ยวข้องอยู่ดว้ ย

ฐานทางกฎหมายทีใ่ ช้ในการ
ประมวลผล
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
กล่ำวคือ เพื่อใช้ระบุตัว ตนของท่ำน
หรื อ อ ำนำจของท่ ำ นในกำรกระท ำ
กำรในนำมของบริษั ท ซึ่ง เป็ น ลูก ค้ำ
ของบริษัทฯ หรือในฐำนะคู่สญ
ั ญำใน
กำรเข้ำทำสัญญำกับบริษัทฯ

เพื่อรับท่ำนเข้ำมำเป็ นลูกค้ำใหม่ รวมถึง ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งใช้ใ นกำร • กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ทำกำรตรวจสอบข้อมูลตำมกฎหมำยว่ำ ทำสัญญำกับคู่สญ
ั ญำ
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
ด้วยกำรฟอกเงิน กำรก่อกำรร้ำย กำรคัด
กล่ ำ วคื อ เ พื่ อตรวจสอบว่ ำ
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วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม

ประเภทของข้อมูล

กรองผูถ้ ูกมำตรกำรลงโทษ กำรทุจริตฉ้อ
ฉล รวมถึงกำรตรวจข้อมูลเบือ้ งต้นอื่น ๆ

ฐานทางกฎหมายทีใ่ ช้ในการ
ประมวลผล
บริษั ท ฯ ไม่ เ ข้ำ ไปเกี่ ย วข้อ งกับ
เงิ น ที่ ไ ด้รั บ จำกอำญชำกรรม
ห รื อ ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม ผิ ด
กฎหมำยหรื อ กำรฉ้ อ ฉล เช่ น
กำรก่อกำรร้ำย

เพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำ รวมถึงให้บริกำร ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งใช้ใ นกำร เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
แก่ ท่ ำ นในกำรติ ดตั้ง แผงโซล่ ำเซลล์บน ทำสัญญำกับคู่สญ
ั ญำ
หลังคำในนำม GRoof โดยบริษัท กันกุล
โซลำร์ คอมมูนิตี ้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
ในส่วนของกำรบริกำรของคู่คำ้
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม

ประเภทของข้อมูล

ฐานทางกฎหมายทีใ่ ช้ในการ
ประมวลผล

เพื่ อ รั บ ท่ ำ นเข้ ำ มำเป็ นคู่ ค ้ ำ รำยใหม่ ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งใช้ใ นกำร • เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ย
รวมถึ ง ท ำกำรตรวจสอบข้ อ มู ล ตำม ทำสัญญำกับคู่สญ
ั ญำ
ก ฎ ห ม ำ ย ก ล่ ำ ว คื อ เ พื่ อ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน กำรก่อกำร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ไม่
ร้ำย กำรคัดกรองผู้ถูกมำตรกำรลงโทษ
เข้ำ ไปเกี่ ย วข้อ งกับ เงิ น ที่ ได้รับ
กำรทุจริตฉ้อฉล รวมถึงกำรตรวจข้อมูล
จำกอำญชำกรรม หรือสนับสนุน
เบื ้อ งต้น อื่ น ๆ และเพื่ อ ระบุ ตัว ตนของ
กิ จ กรรมผิ ด กฎหมำยหรื อ กำร
ท่ำนหรืออำนำจของท่ำนในกำรกระท ำ
ฉ้อฉล เช่น กำรก่อกำรร้ำย
กำรในนำมของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น คู่ ค ้ำ ของ
บริษัทฯ หรือในฐำนะคู่สญ
ั ญำในกำรเข้ำ
ทำสัญญำกับบริษัทฯ
กำรจัดกำรในกำรชำระเงิน ค่ำธรรมเนียม • ข้อ มูล ที่ ต ้อ งใช้ใ น เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
และค่ ำ เรี ย กเก็ บ และกำรจั ด เก็ บ และ
กำรท ำสัญ ญำกับ
ติดตำมหนีข้ องบริษัทฯ
คู่สญ
ั ญำ
• ข้อมูลทำงกำรเงิน
ส ำหรั บ กำรช ำระ
หนี ้
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ในส่วนของกำรบริกำรผูม้ ำเยือนบริษัทฯ
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม
เพื่อกำรให้บริกำรแก่ผมู้ ำเยือน

ประเภทของข้อมูล

ฐานทางกฎหมายทีใ่ ช้ในการ
ประมวลผล

• ข้อ มูล ที่ ต ้อ งใช้ใ น • กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
กำรท ำสัญ ญำกับ
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
คู่สญ
ั ญำ
เพื่ อ ตรวจสอบและป้ อ งกันกำร
• ข้อ มู ล กล้อ งวงจร
เข้ำถึงสถำนที่ประกอบกำรและ
ปิ ด
พื ้น ที่ ห วงห้ำ มของบริ ษั ท ฯโดย
ไม่ได้รบั อนุญำต

ในส่วนของธุรกรรมของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์และ/หรือกิจกรรม

ประเภทของข้อมูล

ฐานทางกฎหมายทีใ่ ช้ในการ
ประมวลผล

เพื่อใช้ตรวจสอบและระบุตวั ตนของท่ำน ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งใช้ใ นกำร • เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ย
หรืออำนำจของท่ำนในกำรกระทำกำรใน ทำธุรกรรมของบริษัทฯ
กฎหมำย กล่ ำ วคื อ เพื่ อใช้
ฐำนะใด ๆ กับบริษัทฯ เช่น ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั
ตรวจสอบและระบุ ตัว ตนของ
มอบฉันทะ กรรมกำร ตัวแทน และลูกจ้ำง
ท่ำนหรืออำนำจของท่ำนในกำร
ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด เป็ นต้น
กระท ำกำรในฐำนะใด ๆ กั บ
บริษัทฯ
“ข้อมูลกล้องวงจรปิ ด” จะถูกใช้เพื่อตรวจจับและป้องกันอำชญำกรรม ตรวจจับและป้องกันเหตุกำรณ์ดำ้ น
ควำมปลอดภัย ตรวจจับและป้องกันกำรกำรเข้ำมำในสถำนที่ของบริษัทฯ และพืน้ ที่หวงห้ำมโดยไม่ได้รับ
อนุญำต ตรวจจับและป้องกันกำรประพฤติผิดอย่ำงร้ำยแรง สนับสนุนงำนสอบสวนกรณีควำมมั่นคง ควำม
ปลอดภัย และกิจกำรภำยใน สนับสนุนกำรสอบสวนอำชญำกรรม และเพื่อตรวจสอบเหตุกำรณ์ดำ้ นควำม
มั่นคงและปลอดภัย ซึ่งรวมถึงกำรซักซ้อมฝึ กอบรมด้ำนควำมปลอดภัย ในบำงกรณีท่ีเป็ นส่วนน้อยอำจจะมี
กำรซ่อนกล้องวงจรปิ ดเพื่อกำรใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวข้ำงต้น ทัง้ นีก้ ำรประมวลผลข้อมูลกล้องวงจร
ปิ ดเพื่อวัตถุประสงค์ขำ้ งต้นเป็ นสิ่งจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษั ทฯ
5

วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลของท่ำนเท่ำที่กฎหมำยอนุญำตให้กระทำได้เท่ำนั้น กล่ำวคืออยู่บนฐำนทำง
กฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูล ข้อควำมในหัวข้อ 4 (วัตถุประสงค์และฐำนทำงกฎหมำยในกำรใช้ขอ้ มูล
ของท่ำนโดยบริษัทฯ) ข้ำงต้นมีรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐำนทำงกฎหมำยซึง่ บริษัทฯ ใช้ในกำรประมวลผล
ข้อมูลของท่ำน

ปรับปรุงเมือ่ เดือนมีนาคม 2565
5

ในบำงกรณี บริษัทฯ จะต้องใช้ขอ้ มูลของท่ำนเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรือสัญญำ ซึ่งบริษัทฯ จะเข้ำ
ทำหรือได้เข้ำทำสัญญำนัน้ กับท่ำนในฐำนะคู่สญ
ั ญำ หรือเพื่อทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับท่ำนในฐำนะบุคคลที่
มีควำมสัมพันธ์กนั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริษัทฯ จะใช้ขอ้ มูลของท่ำนในกรณีต่อไปนี ้
•

การปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีท่ีบริษัทฯ จำเป็ น เพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งบริษัทฯ จะเข้ำทำ
หรือได้เข้ำทำสัญญำนัน้ กับท่ำนในฐำนะคู่สญ
ั ญำ หรือ เป็ นกำรดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำนก่อน
เข้ำทำสัญญำนัน้ เช่น กำรที่บริษัทฯ ใช้ช่ือและนำมสกุลของท่ำน หมำยเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ในกำร
ให้บริกำรติดตัง้ แผงโซล่ำเซลล์บนหลังคำโดย GRoof

•

ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ในกรณี ท่ี จ ำเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ข องบริ ษั ท ฯ (หรื อ ของ
บุคคลภำยนอก) โดยมีเงื่อนไขว่ำ สิทธิขั้นพืน้ ฐำนของท่ำนไม่ ได้มีควำมสำคัญมำกกว่ำ ประโยชน์
ดังกล่ำว ซึ่งหมำยควำมว่ำเป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ของบริษัทฯ ในกำรตรวจสอบและระบุตวั ตนของ
ท่ำน หรืออำนำจของท่ำนในกำรกระทำกำรในนำมของบริษัทซึ่งเป็ นลูกค้ำหรือคู่คำ้ ของบริษัทฯ หรือ
เป็ น คู่สัญ ญำที่เ ข้ำ ทำสัญญำกับ บริษัท ฯ รวมถึ ง ในนำมของผู้ถือ หุ้น ผู้รับ มอบฉัน ทะ กรรมกำร
ตัวแทน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดในกำรทำธุรกรรมของบริษัทฯ ทั้งนีบ้ ริษัทฯ จะ
พิจำรณำและคำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดกับท่ำน (ทั้งในด้ำนบวกและด้ำนลบ) และกับสิทธิของ
ท่ำนก่อนที่บริษัทฯ จะทำกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำนเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ
บริษัทฯ และ

•

ความยิ น ยอมและความยิ น ยอมโดยชั ดแจ้ ง เป็ นกรณี ซ่ึงท่ำนให้ควำมยินยอมหรือให้ควำม
ยินยอมโดยชัดแจ้งในกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำน

กรณีทที่ ่านไม่เปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้บริษัทฯ
ในกรณีท่บี ริษัทฯ มีหน้ำที่ตอ้ งเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนตำมกฎหมำยหรือจำเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ท่ำนตำมข้อกำหนดในสัญญำที่บริษัทฯ ทำไว้กับท่ำน แต่ท่ำนไม่ เปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนเมื่อได้รบั กำรร้องขอ
บริษัทฯ อำจไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำที่บริษัทฯ ได้ทำ หรือจะเข้ำทำกับท่ำน (เช่น กำรให้บริกำรแก่ท่ำน)
หรือบริษัทฯ อำจไม่สำมำรถทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับท่ำน ในกรณีดังกล่ำว บริษัทฯ อำจต้องปฏิเสธที่จะ
ให้บริกำรหรือรับบริกำรที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับท่ำน แต่ทงั้ นีบ้ ริษัทฯ จะแจ้งท่ำนให้ทรำบ
หำกมีกรณีเช่นนีใ้ นเวลำที่มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำน ตัวอย่ำงเช่น บริษัทฯ จะไม่สำมำรถให้บริกำรแก่
ท่ำนในกำรติดตัง้ แผงโซล่ำเซลล์บนหลังคำโดย GRoof ได้ หำกบริษัทฯ ไม่ได้รบั ข้อมูลที่เป็ นชื่อ และนำมสกุล
หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ของท่ำน ซึ่งบริษัทฯ ต้องใช้ในกำรให้บริกำร
6

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่ำวไว้เป็ นระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
นัน้ ทัง้ นีร้ วมถึงกรณีต่ำง ๆ เช่น กำรเก็บข้อมูลเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำย กฎระเบียบ
กำรบัญชี หรือกำรรำยงำนเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกฎหมำย เพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยหรือ
กำรยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
ในกำรกำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรเก็บข้อมูลของท่ำน บริษัทฯ จะพิจำรณำถึงปริมำณ ลักษณะ และ
ควำมอ่อนไหวของข้อมูลของท่ำน (sensitivity) ควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ เนื่องจำกกำรใช้
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หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนโดยไม่ได้รบั อนุญำต วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมู ลของท่ำน และบริษัทฯ
สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ำวได้ดว้ ยวิธีกำรอื่นหรือไม่ ตลอดจนข้อกำหนดทำงกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
โดยทั่วไป บริษัทฯ จัดเก็บ (1) ข้อมูลที่ตอ้ งใช้ในกำรทำสัญญำกับคู่สัญญำและกำรทำธุรกรรมของบริษัทฯ
และ (2) ข้อมูลทำงกำรเงินสำหรับกำรชำระหนี ้ เป็ นเวลำ 10 ปี นบั จำกวันสิน้ สุดสัญญำที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นไป
ตำมอำยุควำมทั่วไปของกฎหมำยไทย อย่ำงไรก็ตำมอำจมีกรณีท่บี ริษัทฯ เก็บข้อมูลของท่ำนเป็ นระยะเวลำที่
สัน้ กว่ำนัน้
ในกรณีของข้อมูลในกล้องวงจรปิ ด บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลนัน้ ไว้ไม่เกินกว่ำระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นเพื่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่ระบุในข้อ 4 (วัตถุประสงค์และฐำนทำงกฎหมำยในกำรใช้ขอ้ มูลของท่ำนโดยบริษทั ฯ) หรือ
ตำมที่มีกฎหมำยกำหนด อนึ่ง หำกข้อมูลในกล้องวงจรปิ ดเกี่ยวข้องกับกรณีเหตุกำรณ์ ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง
โดยเฉพำะ บริษัทฯ อำจต้องเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็ นระยะเวลำนำนกว่ำ ที่ระบุขำ้ งต้น เช่น กรณีกำร
สอบสวนอุบตั ิเหตุในสถำนที่ทำงำน หรือกรณีท่มี ีกำรใช้ขอ้ มูลภำพเป็ นหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดีอำญำ
หำกท่ำนต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลำเก็บข้อมูลที่ใช้กับข้อมูลของท่ำน กรุณำติดต่อบริษัทฯ ที่
privacy@gunkul.com หรือ 02-242-5800
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การเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน
บริษัทฯ อำจต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่ำนกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นดังที่จะระบุทำ้ ยนี ้ เพื่อ ให้เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ ดังรำยละเอียดในข้อ 4 (วัตถุประสงค์และฐำนทำงกฎหมำยในกำร
ใช้ขอ้ มูลของท่ำนโดยบริษัทฯ) และข้อ 5 (วิธีกำรใช้ขอ้ มูลของท่ำน)
•

ข้อมูลของท่ำนจะถูกเปิ ดเผยภำยในบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกัน (เช่น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด (มหำชน) กับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม) (“กลุ่มบริษัท”) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลของท่ำน
กับกลุ่มบริษัทเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และเพื่อให้บริกำรแก่ท่ำนด้วย
คุณภำพสูงสุด

•

บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนให้แก่บุคคลต่อไปนี ้เมื่อมีเหตุจำเป็ น (โดยอยู่ภำยใต้ขอ้ กำหนด
ทำงธุรกิจซึ่งบริษัทฯ อำจเข้ำทำกับท่ำน)
(1)

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัทฯ มีหน้ำที่หรือ ถูกร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูล โดยศำลที่มีเขต
อำนำจ หรือโดยหน่วยงำนรัฐบำล หน่วยงำนด้ำนภำษี หรือหน่วยงำนกำกับดูแล หน่วยงำน
บังคับใช้กฎหมำยหรือหน่วยงำนในลักษณะเดียวกัน

(2)

ที่ปรึกษำหรือผู้ให้คำปรึกษำด้ำนวิชำชีพ ของบริษัทฯ รวมถึงทนำยควำม นำยธนำคำร
ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และผู้รับประกันภัย ที่ให้บริกำรงำนให้คำปรึกษำ กฎหมำย กำร
ธนำคำร กำรตรวจสอบ บัญชี หรือประกันภัยแก่บริษัทฯ

(3)

สถำบันกำรเงินที่ให้เงินทุนแก่บริษัทฯ

(4)

ผูใ้ ห้บริกำร ซึ่งให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนดูแลระบบให้กบั บริษัทฯ และ

(5)

ผูต้ รวจสอบภำยนอก ซึ่งทำหน้ำที่เป็ นผูต้ รวจสอบอิสระของแฟ้มข้อมูลของท่ำน ซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของกำรพิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ

ปรับปรุงเมือ่ เดือนมีนาคม 2565
7

•

บริษัทฯ อำจเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนกับบุคคลหรือนิติบคุ คลภำยนอกกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ อำจขำย
หรือโอนธุรกิจหรือสินทรัพย์บำงส่วนของบริษัทฯ ให้ หรือในทำงกลับกันบริษัทฯ อำจมีแผนเข้ำซือ้
หรือควบรวมกิจกำรกับบุคคลหรือนิติบุคคลภำยนอก ทั้งนี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของ
บริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนที่มีกำรขำย ได้มำ หรือควบรวมกับบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) อำจมี
กำรใช้ขอ้ มูลของท่ำนในลักษณะเดียวกับที่อธิบำยไว้ในประกำศฯ ฉบับนี ้

บริษัทฯ อำจกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลของท่ำน ให้ควำมเคำรพในควำมลับ
และควำมปลอดภัยของข้อมูลของท่ำน และปฏิบตั ิกบั ข้อมูลของท่ำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
ใช้บงั คับ
8

สิทธิของท่าน
ในบำงสถำนกำรณ์ ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่ำน ทัง้ นี ้
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเคำรพสิทธิของท่ำน และบริษัทฯ จะดำเนินกำรทันทีและให้เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎ
หรือระเบียบที่บงั คับใช้เกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำน
สิทธิของท่านมีรายละเอียดดังนี้
•

สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีท่บี ริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของท่ำนบนฐำนควำมยินยอม
ท่ำนอำจถอนควำมยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้

•

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่ำนมีสิทธิขอกำรยืนยันว่ำบริษัทฯ ทำกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำน
หรือไม่ มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลของท่ำน และรำยละเอียดว่ำบริษัทฯ มีกำรใช้ขอ้ มูลของท่ำนอย่ำงไร

•

สิ ท ธิ ใ นการเคลื่ อ นย้ า ยข้ อ มู ล ในบำงกรณี ท่ำนสำมำรถขอรับสำเนำข้อมูลของท่ำ นที่ อ ยู่ใ น
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่สี ำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไปได้ ทัง้ นีเ้ ป็ นสิทธิท่ีใช้กบั ข้อมูลของท่ำน
ที่ท่ำนได้ให้แก่บริษัทฯ สิทธิในกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลนีใ้ ช้เฉพำะกรณีซ่งึ ท่ำนให้ควำมยินยอมในกำร
ประมวลผลข้อมูล หรือต้องมีกำรประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำเท่ำนัน้

•

สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่ำนมีสิทธิคดั ค้ำนกำรประมวลผล
ข้อ มูลโดยบริษัท ฯ ในกรณี ดังนี ้ (ก) หำกว่ ำ บริษัท ฯ ประมวลผลข้อมูลของท่ ำนบนพื น้ ฐำนของ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย หรือเป็ น กำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ (ข) หำกว่ำ
บริษัทฯ ใช้ขอ้ มูลของท่ำนเพื่อประโยชน์ดำ้ นกำรตลำดโดยตรง หรือ (ค) หำกว่ำข้อมูลที่ประมวลผล
เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจยั ทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือสถิติ

•

สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่ำนมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลบำงส่วนซึ่งบริษัทฯ มีอยู่
แต่ทงั้ นีส้ ิทธิดงั กล่ำวมิได้ครอบคลุมถึงกำรขอให้ลบข้อมูลทัง้ หมด บริษัทฯ จะพิจำรณำคำขออย่ำง
ละเอียดเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำน

•

สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ท่ำนมีสิทธิระงับกำร
ประมวลผลข้อมูลของท่ำนในบำงสถำนกำรณ์ ทัง้ นี ้ สิทธิดงั กล่ำวจะเกิดขึน้ หำกท่ำนได้โต้แย้งควำม
ถูกต้องของข้อมูลของท่ำน หำกท่ำนคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูล หำกกำรประมวลผลข้อมูลของ
ท่ำนไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยซึ่งต้องมีกำรลบหรือทำลำยแต่ท่ำนขอให้ระงับกำรใช้แทน หำกบริษัทฯ
หมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำข้อมูลของท่ำนแต่ท่ำนขอให้เก็บรักษำข้อมูลของท่ำนไว้เพื่อใช้ใน
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กำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือหำกบริษัทฯ ต้องใช้ขอ้ มูลของท่ำนในกำรตรวจสอบตำมที่ท่ำนร้องขอ
เพื่อคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูล
•

สิทธิในการขอให้แก้ ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ท่ำนมีสิทธิขอให้มีกำรดำเนินกำรแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน หำกบริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่แก้ไขข้อมูลของ
ท่ำนตำมที่ท่ำนร้องขอ ท่ำนมีสิทธิให้บริษัทฯ บันทึกคำร้องของท่ำนไว้ในบันทึกของบริษัทฯ ในเรื่อง
กำรดำเนินกำรประมวลผลข้อมูล และ

•

สิทธิในการร้องเรียน ท่ำนมีสิทธิในกำรยื่นเรื่องร้องเรียนหำกท่ำนเห็นว่ำบริษัทฯ หรือพนักงำนหรือ
คู่คำ้ ของบริษัทฯ ฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ
ประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี ้

ท่ำนอำจใช้สิทธิใด ๆ ของท่ำนเมื่อใดก็ได้ โดยใช้ขอ้ มูลติดต่อของบริษัทฯ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ท้ำยนี ้ ทัง้ นี ้
ท่ำนไม่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียมในกำรเข้ำถึงข้อมูลของท่ำน (หรือใช้สิทธิอื่นใดของท่ำน) แต่ทงั้ นีอ้ ำจมีกำรเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมตำมแต่กรณีหำกพบว่ำคำขอของท่ำนไม่มีมลู ซำ้ ซำก หรือมีจำนวนมำกเกินจำเป็ น อนึ่ง
บริษัทฯ อำจปฏิเสธไม่ดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำนหำกเป็ นกรณีดงั กล่ำว
บริษัทฯ อำจจำเป็ นต้องขอข้อมูลบำงประกำรจำกท่ำนเพื่อช่วยให้บริษัทฯ ยืนยันกำรระบุตวั ตนของท่ำน และ
กำรใช้สิทธิของท่ำนในกำรเข้ำถึงข้อมูลของท่ำน (หรือในกำรใช้สิทธิอื่นใดของท่ำน) ทัง้ นีเ้ ป็ นมำตรกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้ขอ้ มูลของท่ำนมีกำรเปิ ดเผยแก่บุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิได้รบั ข้อมูลนัน้ บริษัทฯ
อำจติดต่อกับท่ำนเพื่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับคำขอของท่ำน ทัง้ นีเ้ พื่อให้บริษัทฯ ดำเนินกำร
ตอบสนองคำขอของท่ำนอย่ำงรวดเร็ว
บริษัทฯ จะพยำยำมตอบสนองคำขอโดยชอบด้วยกฎหมำยทัง้ หมดภำยในเวลำ 30 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้
รับคำขอที่สมบูรณ์และสำมำรถพิสจู น์กำรยืนยันตัวตนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งยื่นคำขอใช้สิทธิได้ แต่
ในบำงกรณีอำจใช้เวลำมำกกว่ำ 30 วัน หำกคำขอของท่ำนมีควำมซับซ้อนหรือท่ำนยื่นคำขอหลำยคำขอ ใน
กรณีนี ้ บริษัทฯ จะแจ้งท่ำนและคอยรำยงำนควำมคืบหน้ำของกรณีให้ท่ำนทรำบ
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อบริษัทฯ ในกรณีทที่ ่านมีข้อสงสัย
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและรับผิดชอบ
ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ดำเนินกำรโดยบริษัทฯ และควบคุมกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดได้
จัดทำและมีกำรประกำศใช้ประกำศกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ จะ
ทำหน้ำที่เป็ นผูค้ วบคุมและดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมของตนเอง
หำกท่ำนมีข้อสงสัยใดเกี่ ยวกับ ประกำศฯ ฉบับนี ้ รวมถึงมีคำขอใช้สิทธิ ของท่ำน กรุ ณำติดต่อ เจ้ำหน้ำ ที่
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล/ฝ่ ำยงำนคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อดังนี ้
เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ฝ่ ายงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
บริษั ท กัน กุลเอ็ น จิ เ นี ย ริ่ง จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1177 อำคำรเพิ ร ล์ แบงก์ค็ อ ก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิ น
แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 ประเทศไทย
อีเมล: privacy@gunkul.com

ปรับปรุงเมือ่ เดือนมีนาคม 2565
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โทรศัพท์: 0-2242-5800
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การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ
ประกำศฯ จัดทำขึน้ ครัง้ แรกในเดือนเมษำยน 2563 และมีกำรปรับปรุ งประกำศฯ ครัง้ ที่ 1 ในเดือนมีนำคม
2565 บริษัทฯ อำจปรับปรุ งแก้ไขประกำศฯ ฉบับนีเ้ ป็ นครัง้ ครำว โดยบริษัทฯ จะแจ้ง ประกำศกำรแก้ไขใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ นระยะเวลำ 30 วัน ทั้งนีก้ ำรที่ท่ำนใช้บริกำรของบริษัทฯ หรือทำธุรกรรมกับบริษัทฯ
ภำยหลังจำกพ้นระยะเวลำดังกล่ำว ถือว่ำท่ำนยืนยันกำรตกลงยอมรับของท่ำนต่อ ประกำศฯ ฉบับนีแ้ ละส่วน
ที่ปรับปรุงแก้ไขใด ๆ นัน้
ในกรณีท่มี ีกำรแก้ไขเพิ่มเติมประกำศฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ บริษัทฯ อำจจะแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำได้มีกำรปรับปรุง
แก้ไขประกำศฯ นีโ้ ดยทำงจดหมำยหรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
_________________________________________
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