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ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จำกัด ตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิตำม พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 จึงได้มีกำรจัดทำเป็ นเอกสำรประกำศฉบับนีข้ ึน้ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกรรมของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็ นพนักงำน
คู่ค ้ำ และลูก ค้ำ ทรำบและสร้ำ งมั่น ใจได้ว่ำ บริษั ทมี กำรก ำกับ ดูแลข้อ มูลส่ วนบุคคล ซึ่ง เป็ น สิ ท ธิ ควำมเป็ น ส่ วนตัว ประกอบกับ
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีทำให้กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็ นกำรล่วงละเมิดดังกล่ำว ทำได้โดยง่ำย
สะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้ รวมทั้งบริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรเคำรพสิทธิส่วนบุคคล จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้
สอดคล้องภำยใต้เงื่อนไขของ พระรำชบัญญัติฉบับนี ้ โดยมีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
1. คานิยาม ภายใต้ประกาศฉบับนี้
1.1 บริษัท หมำยถึง บริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งรวมถึงสำขำของบริษัท
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ กล่ำวคือ ข้อมูลที่บุคคลทั่วไปรับทรำบแล้วสำมำรถระบุตวั บุคคลได้ เช่น ชื่อ
นำมสกุล, หมำยเลขประจำตัวบัตรประชำชน, ที่อยู่, หมำยเลขโทรศัพท์ เป็ นต้น
1.3 ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หมำยถึ ง บริษั ท คิ ว เทค เทคโนโลยี จ ำกัด หรื อ บุค คลที่ บ ริษั ท ได้มี ก ำรแต่ ง ตั้ง หรื อ
มอบหมำยให้มีอำนำจหน้ำที่ตดั สินใจเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
วำงแผนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยขัน้ สูงสุด โดยทำหน้ำที่วำงแผนนโยบำยกิจกรรม กำหนดวิธีหรือขัน้ ตอนต่ำงๆ ในกำร
ดำเนินงำน เป็ นผูต้ ดั สินใจ ดูแลควบคุม ทัง้ นีร้ วมทัง้ เวปไซต์ Application สื่อดิจิทลั อื่นๆไม่ว่ำจะเป็ นในรูปแบบออฟไลน์
หรือออนไลน์
1.4 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง บริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จำกัด และ/หรือ รวมทัง้ บุคคล นิติบคุ คลที่บริษัทมี
กำรว่ำจ้ำงให้ทำกำร กำรจัดเก็บ รวบรวม เพื่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
1.5 เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง บุคคลซึ่ง บริษัทมอบหมำยหรือแต่งตัง้ ให้ทำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล ตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
1.6 บุคคล หมำยถึง บุคคลธรรมดำ
1.7 พนักงาน หมำยถึง พนักงำนของบริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จำกัด
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2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะจัดทำเป็ นหนังสือหรือทำผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่
โดยสภำพไม่อำจขอควำมยินยอมโดยวิธีกำรดังกล่ำวได้
2.2 บริษัท จะแจ้งวัตถุประสงค์ของกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และขอควำมยินยอมแยกส่วนออก
จำกข้อควำมอื่น อย่ำงชัดเจน รวมทัง้ มีแบบ ภำษำหรือข้อควำมที่อ่ำนและเข้ำใจได้ง่ำย และไม่เป็ นกำรหลอกหลวงหรือ
ทำให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำใจผิดในวัตถุประสงค์ดงั กล่ำว
2.3 บริษัท จะคำนึงถึงควำมเป็ นอิสระของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในกำรให้ ควำมยินยอม โดยไม่มีเงื่อนไขที่ไม่มีควำม
จำเป็ นหรือเกี่ยวข้องสำหรับกำรเข้ำทำสัญญำ หรือบริกำรใดๆ
2.4 เจ้ำของข้อมูล สำมำรถแจ้งต่อบริษัท เพื่อถอนควำมยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ยกเว้นแต่มีขอ้ จำกัดสิทธิในกำรถอนควำม
ยินยอมโดยกฎหมำย หรือสัญญำที่ให้เป็ นประโยชน์ต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
2.5 บริษัทฯ จะขอควำมยินยอมจำกผูใ้ ช้อำนำจปกครองที่มีอำนำจ หำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยำว์ซ่งึ ไม่บรรลุนิติ
ภำวะ หรือจำกผูพ้ ิทกั ษ์ท่ีมีอำนำจกระทำกำรแทน หำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบถึงระยะเวลำในกำรจัดเก็บรวบรวม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่สำมำรถระบุ
กำหนดระยะเวลำดังกล่ำวได้ชดั เจน
3.2 บริษัทฯ มีมำตรฐำนในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรกำหนดเป็ นนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่ว่ำจะเป็ นกำร
ป้องกัน กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรกำหนดรหัสผ่ำน กำรกำหนดสิทธิ์ในกำรใช้งำนโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.3 บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบว่ำหน่วยงำนประเภทใด บุคคลประเภทใดที่ทำงบริษัทฯ อำจจะต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ หรือเป็ นไปตำม พรบ.กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3.4 เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล สำมำรถติดต่อกับ บริษัทฯ ซึ่งเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูล หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ไี ด้รบั มอบหมำยจำกบริษัทฯ
โดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งรำยละเอียดในเรื่องวิธีกำรติดต่อ สถำนที่ติดต่อ ให้ทรำบในประกำศฉบับนี ้
3.5 บริษัทฯ จะไม่จดั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชือ้ ชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ
ศำสนำ หรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน หรือ
ข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
(1) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำยหรือสุขภำพของบุคคลซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้
ควำมยินยอมได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม
(2) เป็ นกำรดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมำยที่มีกำรคุม้ ครองที่เหมำะสมของมูลนิธิ สมำคมหรือองค์กรที่ไม่
แสวงหำกำไรที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับกำรเมือง ศำสนำ ปรัชญำ หรือสหภำพแรงำน
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(3) เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอม โดยชัดแจ้งของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
(4) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรกอตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำม หรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
หรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
(5) เป็ นกำรจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับ
(ก) เวชศำสตร์ป้องกันหรืออำชีวเวชศำสตร์
(ข) ประโยชน์ดำ้ นสำธำรณสุข
(ค) กำรคุม้ ครองแรงงำน กำรประกันสังคม หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของ
ผูม้ ีสิทธิตำมกฎหมำย กำรคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ หรือกำรคุม้ ครองทำงสังคม
(ง) กำรศึกษำวิจยั ทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ สถิติ
(จ) ประโยชน์สำธำรณะที่สำคัญ
4. การใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบถึง กำรใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รบั ควำมยินยอมจำก
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รบั กำรยกเว้นไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมตำม
พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล มำตรำ 24 และมำตรำ 26
4.2 บริษั ท ฯ จะไม่ ใ ช้ห รื อ เปิ ด เผยข้อ มูลส่ ว นบุค คลเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์อื่ น นอกเหนื อ จำกวัต ถุ ป ระสงค์ต ำมสัญ ญำหรื อ
รำยละเอียดที่แจ้งไว้
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ของเข้ำถึง และขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ ยวกับตนเอง ซึ่งอยู่ภำยใต้ควำม
รับผิดชอบของบริษัท และพนักงำนที่ได้รบั มอบหมำยให้ทำหน้ำที่ในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนขอให้เปิ ดเผย
ถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวที่ตนไม่ได้ให้ควำมยินยอม
5.2 เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจำกบริษัทได้ ในกรณีท่ีบริษัทได้จดั ทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นใน
รูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ที ำงำนโดยอัตโนมัติ รวมทัง้
(1) ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่ำวไปยังบริษัท หรือบุคคลอื่น
(2) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนให้ไปยังบริษัท หรือบุคคลอื่น เว้นแต่โดยสภำพไม่สำมำรถทำได้
5.3 เจ้ำ ของข้อมูลมี สิทธิ คัดค้ำนกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ ยวกับ ตน ต่ อ บริษั ท เมื่อใดก็ได้
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีท่ีเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งขอควำมยินยอม เว้นแต่บริษัทจะพิสจู น์ได้ว่ำ
เป็ นเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมำยที่สำคัญยิ่งกว่ำ หรือเป็ นไปเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรือ
กำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
(2) กรณีท่เี ป็ นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง
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(3) กรณี ท่ี เ ป็ น กำรเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้อ มูลส่ ว นบุค คลเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์เ กี่ ย วกับ กำรศึก ษำ วิ จัย ทำง
วิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือทำงสถิติ
5.4 เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนิ นกำรลบหรือทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั
บุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้
(1) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล
(2) เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่
มีอำนำจตำมกฎหมำยที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ต่อไป
(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถกู เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
5.5 เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบตำมที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ดำเนินกำร
(2) เมื่อข้อมูลครบกำหนดระยะในกำรลบ หรือทำลำย แต่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับกำรใช้แทน
(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคล หมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่
เจ้ำของข้อมูลมีควำมจำเป็ นต้องเก็บรักษำไว้เพื่อใช้เป็ นสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
(4) เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรพิสจุ น์ตำมมำตรำ 32(1) หรือตรวจสอบตำมมำตรำ 32(3) ของ พรบ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5.6 บริษัทฯ จะดำเนินกำรปรับปรุ งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดควำมเข้ำใจผิด แต่ทั้งนี ้
จะต้องได้รบั กำรแจ้งกำรปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล จำกเจ้ำของข้อมูลเป็ นหนังสือ หรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์
5.7 บริษัทฯ จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ เพื่อควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้มีควำมปลอดภัย สูงสุด
(1) บริ ษั ท ฯ จะจัด ให้มี ม ำตรกำรรัก ษำควำมปลอดภัย ที่ เ หมำะสม เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรสูญ หำย กำรเข้ำ ถึ ง กำรใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลโดยปรำศจำกอำนำจ หรือไม่มีหน้ำที่เกี่ ยวข้อง และจะมีกำร
ทบทวนมำตรกำรดังกล่ำวเมื่อมีควำมจำเป็ น หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี เพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำร
รักษำควำมปลอดภัย
(2) บริษัทฯ จะมีมำตรกำรป้องกันในกำรที่ตอ้ งให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท
(3) บริษัทฯ มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อดำเนินกำรลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพ้นระยะเวลำในกำรเก็บรักษำ
หรือไม่เกี่ยวข้องหรือเกินควำมจำเป็ นตำมวัตถุประสงค์
(4) บริษัทฯ จะแจ้งเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมู ลส่วนบุคคลภำยใน 72
ชั่วโมงนับแต่ทรำบเหตุเท่ำที่จะกระทำได้ เว้นแต่กำรละเมิดดังกล่ำวไม่มีควำมเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพ
ของบุคคล
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5.8 บริษัทฯ มีกำรกำหนดรำยกำรที่บันทึกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีกำรบันทึกเป็ นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้เจ้ำของข้อมูล หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีขอ้ มูลดังนี ้
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเก็บรวบรวม
(2) วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำยให้เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(4) ระยะเวลำในกำรจัดเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
(5) สิทธิและวิธีกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
(6) กำรใช้หรือเปิ ดเผย
(7) กำรปฏิเสธคำขอหรือกำรคัดค้ำน
(8) คำอธิบำยเกี่ยวกับมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
6. กำรติดต่อบริษัทฯ
กรณีมีขอ้ สงสัยหรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยของประกำศฉบับนี ้ ท่ำนสำมำรถติดต่อได้ท่ี
บริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จำกัด
457 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร 02 5838300 อีเมล์ : PDPApolicy@qtec-technology.com
7. กำรทบทวนนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อำจจะมีกำรทบทวน ปรับปรุงนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เหมำะสมและสอดคล้องตำม พรบ. ฉบับ
นี ้ หำกมีกำรปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ จะประกำศให้ทรำบทำงช่องทำงเวปไซต์ของบริษัท www.qtec-technology.com

ประกำศ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2565

หน้า 5

