แบบแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สาหรับคู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจ
ของ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จากัด
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จากัด (“บริษัท”) ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิในความเป็ นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านในฐานะคู่คา้ และ/หรือพันธมิตรธุรกิจ และเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์
และถูกต้อ งตามกฎหมายคุ้มครองข้อ มูลส่ วนบุค คล บริษั ทขอแจ้งให้ท่ านในฐานะเจ้าของข้อ มูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้ท ราบถึ ง
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล หรือการดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล และสิทธิของท่าน ดังนี ้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) : บริษัท คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน จากัด
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
บริษัททาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้
1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปี เกิด สัญชาติ รูปถ่าย เลขประจาตัวประชาชน
ประวัติการทางานและการศึกษา ที่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน หรือตามที่กฎหมายกาหนด
2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เป็ นต้น
3) ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทาธุรกรรม เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร
4) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สาหรับกิจกรรมต่าง ๆเมื่อมีการติดต่อกับบริษัทหรือการปฏิบตั ิงาน
ตามสัญญา และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลภายในกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจาเป็ นภายใต้วตั ถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมาย โดยอาศัย
ฐานทางกฎหมาย คือ การปฏิบตั ิตามสัญญา (Contractual Basis) การปฎิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) และความจาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ดังนี ้
1) เพื่อการดาเนินการตามกระบวนการต่างๆ ก่อนเข้าทาสัญญา เช่น
• การขึน้ ทะเบียนท่านเป็ นคู่คา้
• การพิจารณาคุณสมบัติของท่านในฐานะคู่คา้
• การจัดเตรียมข้อมูลของท่านก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง เช่นการระบุช่อื และรายละเอียดของคู่คา้ ในระบบภายใน
ของบริษัท เป็ นต้น
• การเสนอราคา การมอบอานาจและการรับมอบอานาจในการยื่นเอกสารเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาและการพิจารณา
คุณ สมบัติของผูเ้ สนอราคากับบริษัท ตามกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างของบริษัท รวมถึงกรณี ที่ผูเ้ สนอเป็ นผูใ้ ห้บริการ ที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางบัญชี ที่ปรึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษาภาษี ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน
2) เพื่อความจาเป็ นในการทาธุรกรรมระหว่างท่านในฐานะคู่คา้ กับบริษัท เช่น
• การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอานาจ การมอบอานาจและการรับมอบอ านาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
• การดาเนินการตามกฎ ระเบียนและกระบวนการภายในต่างๆ ของบริษัท
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• การพิจารณา จัดทาและลงนามในสัญญาทางการค้า

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

• การปฏิบตั ิตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาบริการ สัญญาทางการค้าอื่นๆ และความตกลงหรือความร่วมมือที่เกี่ยวข้องระหว่าง
บริษัทและคู่สญ
ั ญา
• การตรวจรับงานตามสัญญาระหว่างบริษัท และคู่คา้ การออกหนังสือรับรองผลงาน
การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบริษัท การจัดทาบัตรเข้าอาคารสถานที่
เพื่อ ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย และข้อ เรียกร้อ งการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อ มูลต่อหน่วยงานราชการตาม
กฎหมาย
เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เพื่อดาเนินการวางแผน การรายงานและการคาดการณ์ทางธุรกิจ
เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
เพื่อ การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของบริษั ท รวมถึงการแลกบัตรก่อ นเข้าบริเวณพื ้นที่ดังกล่าว กา ร
บันทึกภาพผูท้ ี่มาติดต่อกับบริษัท ณ อาคาร สถานที่ ของบริษัทด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกากับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนเพื่อติดตามดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งาน หรือ ตัวแทนของท่ านผ่ านระบบกล้อ งวงจรปิ ด (CCTV) เพื่ อ เผ้า ระวังและรัก ษาความปลอดภัย ในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
เพื่อเป็ นฐานข้อมูลของบริษัท สาหรับการพิจารณาเลือกคู่คา้ และ/หรือเลือกจ้างสาหรับโครงการอื่นๆ ในอนาคต

3. แหล่งทีม่ ีของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
1) ได้ร ับ ข้อ มูล ส่ วนบุ ค คลจากท่ านโดยตรง เช่ น ขั้น ตอนการลงนามในสัญ ญา การกรอกแบบฟอร์ม การท าแบบสอบถาม การ
ลงทะเบียนต่างๆ หรือขัน้ ตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคาร้องขอใช้สิทธิต่างๆ และรวมถึงการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ เป็ นต้น
2) ได้ร ับ ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของท่ านจากแหล่ ง อื่ น เช่ น ตัว แทนหรือ ผู้ให้บ ริก ารของบริษั ท บริษั ท ในกลุ่ม หน่ ว ยงานราชการ หรื อ
แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่คน้ หาได้ทางอินเตอร์เน็ต
4. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กาหนดข้างต้น บริษัทอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บคุ คลภายนอกดังต่อไปนี ้
1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน การซือ้ /ขายสินค้า
และบริการต่างๆ รวมถึงดาเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในแบบแจ้งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อานาจตามกฎหมาย
3) ตัวแทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง และ/หรือผูใ้ ห้บริการสาหรับการดาเนินงานใดๆ เช่น
- ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใดๆ
- ผูใ้ ห้บริการเก็บและทาลายเอกสาร บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกาหนดของสัญญา หรือตามข้อกาหนด
ของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
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5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กาหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทดาเนิน
ความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือเพื่อ
เหตุอื่นตามนโยบายและข้อกาหนดภายในของบริษัท
ทัง้ นี ้ เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุค คล
หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
6.1 การดาเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมู ลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุม
ถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และทางกายภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
6.2 การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)
บริษัทจะกากับดูแลบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งบริษัทมอบหมายให้ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของบริษัท
อย่างเหมาะสม
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ในฐานะที่ท่านเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กาหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทัง้ นี ้
ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆได้ตามช่องทางที่บริษัทกาหนดไว้ในเวบไซต์ของบริษัท ซึ่งสิทธิต่างๆของท่านมีรายละเอียดดังนี ้
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
- สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
- สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
- สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
- สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
- สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Rectification Right)
- สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะประกาศแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี ้ หากจาเป็ นต้องขอความยินยอมจากท่าน ทาง
บริษัทจะดาเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย
9. วิธีการติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่มีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
โปรดติดต่อ :
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัท คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน จากัด
เลขที่ 1828 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
อีเมล : DPO@cu.co.th เว็บไซต์ : www.cu.co.th
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