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แบบแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
ส าหรับคู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจ  

ของ บริษัท คอมพิวเตอรยู์เน่ียน จ ากัด 
 

 

บริษัท คอมพิวเตอรย์ูเนี่ยน จ ากดั (“บริษัท”) ใหค้วามส าคญัและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัและรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู
ส่วนบคุคลของท่านในฐานะคู่คา้และ/หรือพนัธมิตรธุรกิจ และเพื่อใหท่้านมั่นใจว่าขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจะถูกน าไปใชต้รงตามวตัถุประสงค ์
และถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้ทราบถึง
วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผล หรือการด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู และสิทธิของท่าน ดงันี ้

 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) : บริษัท คอมพิวเตอรย์เูนี่ยน จ ากดั 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย 

บริษัทท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ดงัต่อไปนี ้
1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ รูปถ่าย เลขประจ าตวัประชาชน  

ประวตัิการท างานและการศกึษา ท่ีไดร้บัความยินยอมจากท่าน หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่อาศยั สถานท่ีท างาน หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร อีเมล เป็นตน้ 
3) ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น หมายเลขบญัชีธนาคาร 
4) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ขอ้มลูการบนัทึกเสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ส าหรบักิจกรรมต่าง ๆเมื่อมีการติดต่อกบับริษัทหรือการปฏิบตัิงาน

ตามสญัญา และขอ้มลูอื่นใดท่ีถือว่าเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลภายในกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 

2. วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามความจ าเป็นภายใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย โดยอาศยั
ฐานทางกฎหมาย คือ การปฏิบตัิตามสญัญา (Contractual Basis)  การปฎิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) และความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) ดงันี ้ 
1) เพื่อการด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ก่อนเขา้ท าสญัญา เช่น 

• การขึน้ทะเบียนท่านเป็นคู่คา้ 

• การพิจารณาคณุสมบตัิของท่านในฐานะคู่คา้ 

• การจดัเตรียมขอ้มลูของท่านก่อนเขา้สู่กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง เช่นการระบชุื่อและรายละเอียดของคู่คา้ในระบบภายใน
ของบริษัท เป็นตน้ 

• การเสนอราคา การมอบอ านาจและการรบัมอบอ านาจในการยื่นเอกสารเสนอราคาของผูเ้สนอราคาและการพิจารณา
คุณสมบัติของผูเ้สนอราคากับบริษัท ตามกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งของบริษัท รวมถึงกรณีท่ีผูเ้สนอเป็นผูใ้หบ้ริการ ท่ี
ปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาทางบญัชี ท่ีปรกึษาธุรกิจ และท่ีปรกึษาภาษี ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษาทางการเงิน ท่ีปรกึษาดา้น
การพฒันาระบบบญัชีและการเงิน 

2) เพื่อความจ าเป็นในการท าธุรกรรมระหว่างท่านในฐานะคู่คา้กบับริษัท เช่น 

• การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอ านาจ การมอบอ านาจและการรบัมอบอ านาจ รวมทั้งเพื่อใชเ้ป็นหลักฐาน
ประกอบการท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

• การด าเนินการตามกฎ ระเบียนและกระบวนการภายในต่างๆ ของบริษัท 
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• การพิจารณา จดัท าและลงนามในสญัญาทางการคา้ 

• การปฏิบตัิตามสญัญาว่าจา้ง สญัญาบริการ สญัญาทางการคา้อื่นๆ และความตกลงหรือความรว่มมือท่ีเก่ียวขอ้งระหว่าง
บริษัทและคู่สญัญา  

• การตรวจรบังานตามสญัญาระหว่างบริษัท และคู่คา้ การออกหนงัสือรบัรองผลงาน 
3) การรบัหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างท่านกบับริษัท การจดัท าบตัรเขา้อาคารสถานท่ี 
4) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย และข้อเรียกรอ้งการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตาม

กฎหมาย 
5) เพื่อการตรวจสอบความสอดคลอ้งตามกฎหมาย การก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
6) เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงานและการคาดการณท์างธุรกิจ 
7) เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด 
8) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานท่ี ของบริษัท รวมถึงการแลกบัตรก่อนเขา้บริเวณพื ้นท่ีดังกล่าว กา ร

บนัทึกภาพผูท่ี้มาตดิต่อกบับริษัท ณ อาคาร สถานท่ี ของบริษัทดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
9) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การก ากับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองคก์ร ตลอดจนเพื่อติดตามดูแลการปฏิบตัิงาน

ของพนักงาน หรือตัวแทนของท่านผ่านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)  เพื่อเผ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในระหว่างการ
ปฏิบตัิงาน 

10) เพื่อเป็นฐานขอ้มลูของบริษัท ส าหรบัการพิจารณาเลือกคู่คา้ และ/หรือเลือกจา้งส าหรบัโครงการอื่นๆ ในอนาคต 
 

3. แหล่งทีม่ีของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทอาจเก็บรวมรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น ขั้นตอนการลงนามในสัญญา การกรอกแบบฟอรม์ การท าแบบสอบถาม การ

ลงทะเบียนต่างๆ หรือขัน้ตอนการยื่นขอ้เรียกรอ้งหรือค ารอ้งขอใชส้ิทธิต่างๆ และรวมถึงการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
โทรศพัท ์อีเมล ์เป็นตน้ 

2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบริษัท บริษัทในกลุ่ม หน่วยงานราชการ หรือ
แหล่งขอ้มลูสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัท ขอ้มลูที่คน้หาไดท้างอินเตอรเ์น็ต  

 
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการด าเนินการตามวตัถปุระสงคต์่าง ๆ ท่ีก าหนดขา้งตน้ บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูของท่านใหแ้ก่บคุคลภายนอกดงัต่อไปนี ้ 
1) บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน การซือ้/ขายสินคา้

และบริการต่างๆ รวมถึงด าเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบใุนแบบแจง้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงเจา้พนกังานซึ่งใชอ้  านาจตามกฎหมาย 
3) ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรือผูใ้หบ้ริการส าหรบัการด าเนินงานใดๆ เช่น  

- ผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความ ท่ีปรกึษากฎหมายและภาษี ท่ีปรกึษาใดๆ 
- ผูใ้หบ้ริการเก็บและท าลายเอกสาร บริษัทรบัจา้งพฒันาและดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามขอ้ก าหนดของสญัญา หรือตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 
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5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวมรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บคุคล ซึ่งไดร้ะบไุวใ้นแบบแจง้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้หลกัเกณฑท่ี์ใชก้ าหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีบริษัทด าเนิน
ความสมัพนัธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือเพื่อ
เหตอุื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในของบริษัท 
ทัง้นี ้เมื่อพน้ระยะเวลาการเก็บรกัษาดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพื่อลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล 
หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลไม่สามารถระบุตวับคุคลได ้  

6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
6.1  การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลมุ
ถึงมาตรการป้องกันดา้นการบริหารจัดการ ดา้นเทคนิค และทางกายภาพ เพื่อป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถึง การใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข 
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

6.2  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) 
บริษัทจะก ากบัดูแลบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งบริษัทมอบหมายใหด้  าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของบริษัท
อย่างเหมาะสม 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ในฐานะท่ีท่านเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามท่ีก าหนดไวโ้ดยพระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้
ท่านสามารถขอใชส้ิทธิต่างๆไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทก าหนดไวใ้นเวบไซตข์องบริษัท ซึ่งสิทธิต่างๆของท่านมีรายละเอียดดงันี ้ 
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 
- สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Access) 
- สิทธิในการขอใหส้่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Portability Right) 
- สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Object) 
- สิทธิในการขอลบขอ้มลูส่วนบคุคล (Erasure Right) 
- สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล (Right to Restrict Processing) 
- สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง (Rectification Right) 
- สิทธิในการรอ้งเรียน (Right to Lodge a Complaint) 

8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทอาจพิจารณาทบทวนปรบัปรุงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะประกาศแจง้ให้ท่านทราบผ่านเว็บไซตบ์ริษัท ทั้งนี ้หากจ าเป็นตอ้งขอความยินยอมจากท่าน ทาง
บริษัทจะด าเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมดว้ย 

9. วิธีการติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือประสงคท่ี์จะใชส้ิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลู  
โปรดติดต่อ  :   
                       เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบริษัท   

บริษัท คอมพิวเตอรย์เูนี่ยน จ ากดั 
เลขท่ี 1828 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

                       อีเมล :  DPO@cu.co.th    เว็บไซต ์: www.cu.co.th 
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