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นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)
บริษทั พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จํากัด (มหาชน)
________________________________________________________________________
1. บทนํา
บริ ษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนีย ริ ง จํากัด (มหาชน) (ต่อไปในนโยบายนี เรี ยกว่า “PROS” หรื อ “องค์ กร”) ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอืนอันเกียวกับท่าน (รวมเรี ยกว่า “ข้ อมูล”) เพือให้ท่านสามารถเชือมันได้วา่ องค์กร มี
ความโปร่ งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอืนทีเกียวข้อง นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
(“นโยบาย”) นี จึ ง ได้ถู ก จัด ทํา ขึ นเพื อชี แจงแก่ ท่ า นถึ ง รายละเอี ย ดเกี ยวกับ การเก็ บ รวบรวม ใช้ห รื อ เปิ ดเผย (รวมเรี ย กว่า
“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึงดําเนินการโดย องค์กรรวมถึงเจ้าหน้าทีและบุคคลทีเกียวข้องผูด้ าํ เนินการแทนหรื อในนามของ
PROS โดยมีเนือหาสาระดังต่อไปนี
2. ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบาย
นโยบายนีใช้บงั คับกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลซึงมีความสั มพันธ์ กับ PROS ในปั จจุบนั และทีอาจมีในอนาคต ซึ งถูก
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดย องค์กร เจ้าหน้าที พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรื อหน่วยงานรู ปแบบอืนทีดําเนิ นการโดย
PROS และรวมถึงคู่สญ
ั ญาหรื อบุคคลภายนอกทีประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลแทนหรื อในนามของ PROS (“ผู้ประมวลผลข้ อมูล
ส่ ว นบุ ค คล”) ภายใต้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น เว็บ ไซต์ ระบบ แอปพลิ เคชัน เอกสาร หรื อ บริ ก ารในรู ป แบบอื นที
ควบคุมดูแลโดย PROS (รวมเรี ยกว่า “บริการ”)
บุคคลมีความสัมพันธ์กบั องค์กร ตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2) เจ้าหน้าทีหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน ลูกจ้าง
3) คู่คา้ และผูใ้ ห้บริ การซึงเป็ นบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผูร้ ับมอบอํานาจ ผูแ้ ทน ตัวแทน ผูถ้ ือหุน้ ลูกจ้าง หรื อบุคคลอืนทีมีความสัมพันธ์ในรู ปแบบเดียวกันของ
นิติบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั PROS
5) ผูใ้ ช้งานผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของ PROS
6) ผูเ้ ข้าชมหรื อใช้งานเว็บไซต์ www.prosperengineering.co.th รวมทังระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรื อช่องทางการ
สื อสารอืนซึงควบคุมดูแลโดย PROS
7) บุคคลอืนที PROS เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคล เช่ น ผูส้ มัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที ผูค้ าประกั
ํ
น ผูร้ ั บ
ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นต้น
ข้อ 1) ถึง 6) เรี ยกรวมกันว่า “ท่ าน”
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นอกจากนโยบายฉบับนีแล้ว องค์กรอาจกําหนดให้มีคาํ ประกาศเกียวกับความเป็ นส่ วนตัว (“ประกาศ”) สําหรับผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การขององค์กรเพือชี แจงให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลซึ งเป็ นผูใ้ ช้บริ การได้ทราบถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที ถูกประมวลผล
วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงสิ ทธิ ใน
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนันเป็ นการเฉพาะเจาะจง
ทังนี ในกรณี ทีมีความขัดแย้งกันในสาระสําคัญระหว่างความในประกาศเกียวกับความเป็ นส่ วนตัวและนโยบายนี ให้ถือ
ตามความในประกาศเกียวกับความเป็ นส่วนตัวของบริ การนัน
3. คํานิยาม
- PROS หมายถึง บริ ษทั พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
- ข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบุคคลธรรมดา ซึ งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
- ข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามทีถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ งได้แก่ ข้อมูลเชือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
หรื อข้อมูลอืนใดซึงกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามทีคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ประกาศกําหนด
- การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง การดําเนิ นการใด ๆ กับข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สําเนา จัด
ระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุ ง เปลียนแปลง ใช้ กูค้ ืน เปิ ดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทําลาย เป็ นต้น
- เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึงเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีองค์กร เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
- ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ งมีอาํ นาจหน้าที ตัดสิ นใจเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึงดําเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลตามคําสังหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทังนี บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ งดําเนิ นการดังกล่าวไม่เป็ นผู ้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4. แหล่ งทีมาของข้ อมูลส่ วนบุคคลทีองค์ กรเก็บรวบรวม
องค์กรเก็บรวบรวมหรื อได้มาซึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี
1) ข้อมูลส่วนบุคคลทีองค์กรเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริ การต่าง ๆ เช่น ขันตอนการ
สมัคร ลงทะเบี ยน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจหรื อ ใช้งานผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อ ช่ อ งทาง
ให้บริ การอืนที ควบคุมดู แลโดยองค์กร หรื อเมื อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลติดต่อสื อสารกับองค์กร ณ ที ทําการหรื อผ่าน
ช่องทางติดต่ออืนทีควบคุมดูแลโดยองค์กร เป็ นต้น
2) ข้อมูลทีองค์กรเก็บรวบรวมจากการทีเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอืน ๆ ตามสัญญา
หรื อ ตามพัน ธกิ จ เช่ น การติ ดตามพฤติ กรรมการใช้ง านเว็บไซต์ ผลิ ตภัณ ฑ์ห รื อบริ ก ารขององค์ก ร ด้ว ยการใช้คุ ก กี
(Cookies) หรื อจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
3) ข้อมูลส่วนบุคคลทีองค์กรเก็บรวบรวมจากแหล่งอืนนอกจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล โดยทีแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอาํ นาจ
หน้าที มีเหตุผลทีชอบด้วยกฎหมายหรื อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่องค์กร
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เช่น การเชื อมโยงบริ การดิจิทลั ของหน่ วยงานของรัฐในการให้บริ การเพือประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็ จแก่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่ วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่ งอืนในฐานะทีองค์กร มีหน้าทีตามพันธกิจในการ
ดําเนิ น การจัดให้มี ศูน ย์แ ลกเปลี ยนข้อมู ลกลางเพือสนับสนุ นการดํา เนิ นการของหน่ ว ยงานของรั ฐในการให้บริ การ
ประชาชนผ่านระบบดิจิทลั รวมถึงจากความจําเป็ นเพือให้บริ การตามสัญญาทีอาจมีการแลกเปลียนข้อมูลส่ วนบุคคลกับ
หน่วยงานคู่สญ
ั ญาได้
นอกจากนี ยังหมายความรวมถึงกรณี ทีท่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ องค์กร ดังนี ท่านมี
หน้าที รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอี ยดตามนโยบายนี หรื อประกาศของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ตามแต่กรณี ให้บุคคล
ดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนันหากเป็ นกรณี ทีต้องได้รับความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่
องค์กร
ทังนี ในกรณี ทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลทีมีความจําเป็ นในการให้บริ การขององค์กร อาจเป็ นผลให้องค์กร
ไม่สามารถให้บริ การนันแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทงหมดหรื
ั
อบางส่วน
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
องค์กรพิจารณากําหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมและตามบริ บทของ
การให้บริ การ ทังนี ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีองค์กร ใช้ ประกอบด้วย
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียด
เพือการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ เพือให้องค์กร สามารถใช้อาํ นาจรัฐและดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ
หรื อการใช้อาํ นาจรัฐทีองค์กร ได้รับ
ตามพันธกิจองค์กร ซึงกําหนดไว้ตามกฎหมาย เช่น
- พระราชกฤษฎีกาจัดตังสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) พ.ศ.
- พระราชบัญญัติการบริ หารงานและการให้บริ การภาครั ฐผ่านระบบดิ จิทัล
พ.ศ.
รวมถึง กฎ ระเบียบ คําสังและมติคณะรัฐมนตรี ทีเกียวข้อง เป็ นต้น
เพือการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย
เพือให้องค์กรสามารถปฏิบตั ิตามทีกฎหมายทีควบคุมองค์กร เช่น
- การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการ
กระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
- พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
- พระราขบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.
- กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร รวมถึง การดําเนินการตามคําสังศาล เป็ นต้น
เป็ นการจํา เป็ นเพื อประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ย เพื อประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมายขององค์ก รและของบุ ค คลอื น ซึ ง
กฎหมาย
ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่าสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานในข้อมูลส่ วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น เพือการรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานทีของ องค์กร หรื อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเพือกิ จการภายใน
ขององค์กร เป็ นต้น
เป็ นการจํา เป็ นเพื อการป้ อ งกั น หรื อระงั บ เพือป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล เช่ น
อัน ตรายต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย หรื อ สุ ข ภาพของ การให้บริ การแอปพลิเคชันเพือเฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล
บุคคล
เป็ นต้น
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพือการปฏิบตั ิตามสัญญา

รายละเอียด
เพือให้องค์กร สามารถปฏิบตั ิหน้าทีตามสัญญา หรื อดําเนิ นการอันเป็ นความ
จําเป็ นต่อการเข้าทําสัญญาซึงท่านเป็ นคู่สญ
ั ญากับองค์กร เช่น การจ้างงาน จ้าง
ทําของ การทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือหรื อสัญญาในรู ปแบบอืน เป็ นต้น
เพือการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์ วิจยั หรื อ เพือให้องค์กรสามารถจัดทําหรื อสนับสนุ นการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์
สถิติทีสําคัญ
วิจยั หรื อสถิติตามทีองค์กรอาจได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทําทําเนี ยบผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการ หรื อคณะกรรมการ การจัดทําสถิติการใช้บริ การดิจิทลั
ภาครัฐ งานติดตามการดําเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทลั เป็ นต้น
ความยินยอมของท่าน
เพื อการเก็ บ รวบรวม ใช้ห รื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในกรณี ที องค์ก ร
จําเป็ นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว
เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ทีไม่เป็ นไป
ตามข้อยกเว้นมาตรา 24 หรื อ 26 แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 หรื อการนําเสนอ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริ การของ
คู่สญ
ั ญาหรื อพันธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็ นต้น
ในกรณี ทีองค์กรมีความจําเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือการปฏิบตั ิตามสัญญา การปฏิบตั ิหน้าทีตาม
กฎหมายหรื อเพือความจําเป็ นในการเข้าทําสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลหรื อ คัดค้านการดําเนิ นการประมวลผล
ตามวัตถุประสงค์ของกิ จกรรม อาจมี ผลทําให้องค์กรไม่สามารถดําเนิ นการหรื อให้บริ การตามที ท่ านร้ องขอได้ทงหมดหรื
ั
อ
บางส่วน
6. ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคลทีองค์ กรเก็บรวบรวม
องค์กรอาจเก็บรวบรวมหรื อได้มาซึ งข้อมูลดังต่อไปนี ซึ งอาจรวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ทังนี ขึนอยูก่ บั บริ การที
ท่านใช้หรื อบริ บทความสัมพันธ์ทีท่ านมี กับองค์กร รวมถึ งข้อพิจารณาอื นที มี ผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคล โดย
ประเภทของข้อมูลที ระบุไว้ดงั ต่อไปนี เป็ นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลขององค์กรเป็ นการทัวไป ทังนี เฉพาะ
ข้อมูลทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีท่านใช้งานหรื อมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านันทีจะมีผลบังคับใช้
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

ข้อมูลเกียวกับคุณลักษณะของบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลระบุชือเรี ยกของท่านหรื อข้อมูลจากเอกสารราชการทีระบุขอ้ มูลเฉพาะตัวของ
ท่าน เช่น คํานําหน้าชือ ชือ นามสกุล ชือกลาง ชือเล่น ลายมือชือ เลขทีบัตรประจําตัว
ประชาชน สัญชาติ เลขทีใบขับขี เลขทีหนังสื อเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลข
ใบประกอบการ หมายเลขใบอนุ ญ าตการประกอบวิชาชี พ (สํา หรั บ แต่ ล ะอาชี พ )
หมายเลขประจําตัวผูป้ ระกันตน หมายเลขประกันสังคม เป็ นต้น
ข้อ มู ล รายละเอี ย ดเกี ยวกับ ตัว ท่ า น เช่ น วัน เดื อ นปี เกิ ด เพศ ส่ ว นสู ง นําหนัก อายุ
สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รู ปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม
ความชืนชอบ ข้อมูลการเป็ นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็ นคนไร้ความสามารถหรื อ
คนเสมือนไร้ความสามารถ เป็ นต้น
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลสําหรับการติดต่อ

ข้อมูลเกียวกับการทํางานและการศึกษา

ข้อมูลเกียวกับกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อมูลเกียวกับความสัมพันธ์ทางสังคม

ข้อมูลเกียวกับการใช้บริ การของ องค์กร

ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียด
อ่อน

รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเพือการติดต่อท่าน เช่น เบอร์ โทรศัพท์บา้ น เบอร์ โทรศัพท์เคลือนที หมายเลข
โทรสาร อีเมล ทีอยูท่ างไปรษณี ยบ์ า้ น ชือผูใ้ ช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS
Teams) แผนทีตังของทีพัก เป็ นต้น
รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทํางานและประวัติการศึกษา เช่น ประเภท
การจ้างงาน อาชี พ ยศ ตําแหน่ ง หน้าที ความเชี ยวชาญ สถานภาพใบอนุ ญาตทํางาน
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง หมายเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ประวัติการดํารงตําแหน่ง ประวัติการ
ทํางาน ข้อมูลเงิ นเดื อน วันเริ มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิ การและ
สิ ทธิ ประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผลงาน หมายเลขบัญชี ธนาคาร
สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันทีสําเร็ จการศึกษา เป็ นต้น
รายละเอี ย ดเกี ยวกับ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผูป้ ฏิ บัติ ง าน เช่ น ผูร้ ั บ ประกัน ภัย ผูเ้ อา
ประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์ ประเภทกรมธรรม์ วงเงิ นคุ ม้ ครอง
ข้อมูลเกียวกับการเคลม เป็ นต้น
ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน เช่น สถานภาพทางการเมือง การดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง การดํารงตําแหน่ งกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ฏิ บตั ิงานขององค์กร
ข้อมูลการเป็ นผูม้ ีสญ
ั ญาจ้างกับองค์กร ข้อมูลการเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการทีทํากับ
องค์กร เป็ นต้น
รายละเอียดเกียวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การขององค์กร เช่น ชือบัญชีผใู ้ ช้งาน รหัสผ่าน
หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกดั ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสี ยง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน
(เว็บไซต์ทีอยูใ่ นความดูแลขององค์กร เช่น www.prosperengineering.co.th หรื อแอป
พลิเคชันต่าง ๆ) ประวัติการสื บค้น คุกกีหรื อเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลข
อุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชือมต่อ ข้อมูล Browser ภาษา
ทีใช้งาน ระบบปฏิบตั ิการทีใช้งาน เป็ นต้น
ข้อมูลส่ วนบุคคลที มี ความละเอียดอ่อนของท่ าน เช่น เชื อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูล
ความพิ ก าร ข้อ มู ล ความเห็ น ทางการเมื อ ง ประวัติ อ าชญากรรม ข้อ มู ล ชี ว ภาพ
(ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า) ข้อมูลเกียวกับสุขภาพ เป็ นต้น

7. คุกกี
องค์กรเก็บรวบรวมและใช้คุกกีรวมถึงเทคโนโลยีอืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ทีอยูภ่ ายใต้ความดูแลขององค์กร เช่น
www.prosperengineering.co.th หรื อบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริ การทีท่านใช้งาน ทังนี เพือการดําเนิ นการด้านความปลอดภัย
ในการให้บริ การขององค์กร และเพือให้ท่านซึ งเป็ นผูใ้ ช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ทีดี ในการใช้งานบริ การของ
องค์กรและข้อมูลเหล่านีจะถูกนําไปเพือปรับปรุ งเว็บไซต์ขององค์กรให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิงขึน โดยท่านสามารถ
ตังค่าหรื อลบการใช้งานคุกกีได้ดว้ ยตนเองจากการตังค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน
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8. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถและคนเสมือนไร้ ความสามารถ
กรณี ทีองค์กรทราบว่าข้อมูลส่ วนบุคคลที จําเป็ นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็ นของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลซึ งเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถองค์กรจะไม่ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนัน
จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองทีมีอาํ นาจกระทําการแทนผูเ้ ยาว์ หรื อผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ตามแต่กรณี ทังนี
เป็ นไปตามเงือนไขทีกฎหมายกําหนด
กรณี ทีองค์กรไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
และมาพบในภายหลังว่าองค์กรได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้
อํานาจปกครองทีมีอาํ นาจกระทําการแทนผูเ้ ยาว์ หรื อผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ตามแต่กรณี ดังนี องค์กรจะดําเนินการลบทําลายข้อมูล
ส่ วนบุคคลนันโดยเร็ ว หากองค์กรไม่มีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายประการอืนนอกเหนื อจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
9. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
องค์กรดําเนิ น การเก็ บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ านเพือวัต ถุประสงค์ห ลายประการ ซึ งขึ นอยู่กับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อกิจกรรมทีท่านใช้บริ การ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับ องค์กรหรื อข้อพิจารณาในแต่ละ
บริ บทเป็ นสําคัญ โดยวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี เป็ นเพียงกรอบการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลขององค์กรเป็ นการทัวไป ทังนี
เฉพาะวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีท่านใช้งานหรื อมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านันทีจะมีผลบังคับใช้กบั ข้อมูล
ของท่าน
1) เพือดําเนิ นการตามทีจําเป็ นในการดําเนิ นประโยชน์สาธารณะทีองค์กรได้รับมอบหมายให้สาํ เร็ จลุล่วง หรื อเป็ นการจําเป็ น
เพือใช้อาํ นาจทางกฎหมายทีองค์กรมีอาํ นาจหน้าทีในการดําเนิ นการตามพันธกิจขององค์กร และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรื อ
คําสังทีเกียวข้อง
2) เพือให้บริ การและบริ หารจัดการบริ การขององค์กร ทังบริ การภายใต้สญ
ั ญาทีมีต่อท่าน หรื อตามพันธกิจขององค์กร
3) เพือการดําเนินการทางธุรกรรมขององค์กร
4) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริ หารจัดการบริ การเพืออํานวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท่าน
5) เพือเก็บรักษาและปรับปรุ งข้อมูลอันเกียวกับท่าน รวมทังเอกสารทีมีการกล่าวอ้างถึงท่าน
6) จัดทําบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามทีกฎหมายกําหนด
7) วิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงแก้ไขปั ญหาทีเกียวกับบริ การขององค์กร
8) เพือดําเนิ นการตามที จําเป็ นในการบริ หารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหากรรมการหรื อผูด้ าํ รง
ตําแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
9) ป้ องกัน ตรวจจับ หลีกเลียง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรื อการกระทําทีต้องห้าม หรื อผิดกฎหมาย
และอาจเกิดความเสี ยหายต่อทังองค์กร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตวั ตนและตรวจสอบข้อมูลเมือท่านสมัครใช้บริ การขององค์กร หรื อติดต่อใช้บริ การ หรื อใช้สิทธิ
ตามกฎหมาย
11) ปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การให้ทนั สมัย
12) การประเมินและบริ หารจัดการความเสี ยง
13) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทําคําสัง ติดต่อสื อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน
14) เพือจัดทําและส่งมอบเอกสารหรื อข้อมูลทีมีความเกียวข้องและจําเป็ น
15) ยืนยันตัวตน ป้ องกันการสแปม หรื อการกระทําทีไม่ได้รับอนุญาต หรื อผิดกฎหมาย
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16) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลเข้า ถึ งและใช้บริ การขององค์กรอย่างไร ทังในภาพรวมและรายบุ คคล และเพื อ
วัตถุประสงค์ทีเกียวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์
17) ดําเนิ นการตามที จําเป็ นเพือปฏิ บตั ิตามหน้าที ที องค์กรมีต่อหน่ วยงานที มีอาํ นาจควบคุม หน่ วยงานด้านภาษี การบังคับใช้
กฎหมาย หรื อภาระผูกพันตามกฎหมายขององค์กร
18) ดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือประโยชน์ทีชอบด้วยกฎหมายขององค์กร หรื อของบุคคลอืน หรื อของนิติบุคคลอืนทีเกียวข้องกับ
การการดําเนินการขององค์กร
19) ป้ องกัน หรื อหยุดยังอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคลซึงรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด
20) จัดเตรี ยมเอกสารทางประวัติศาสตร์ เพือประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรื อจัดทําสถิ ติที องค์กรได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการ
21) เพือการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ประกาศ คําสังที มีผลบังคับใช้ หรื อการดําเนิ นการเกี ยวกับคดี ความ การดําเนิ นการเกี ยวกับ
ข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกียวกับข้อมูลของท่าน
10. ประเภทบุคคลทีองค์ กรเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ภายใต้วตั ถุประสงค์ทีได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น องค์กรอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี ทังนี
ประเภทของบุคคลผูร้ ับข้อมูลทีระบุไว้ดงั ต่อไปนี เป็ นเพียงกรอบการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลขององค์กรเป็ นการทัวไป เฉพาะ
บุคคลผูร้ ับข้อมูลทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีท่านใช้งานหรื อมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านันทีจะมีผลบังคับใช้
ประเภทบุคคลผูร้ ับข้อมูล
รายละเอียด
หน่วยงานของรัฐหรื อผูม้ ีอาํ นาจทีองค์กรต้อง หน่ ว ยงานผู ้บั ง คับ ใช้ ก ฎหมาย หรื อมี อ ํา นาจควบคุ ม กํา กั บ ดู แ ลหรื อมี
เปิ ดเผยข้ อ มู ล เพื อวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ วัต ถุ ป ระสงค์อื นที มี ค วามสํา คัญ เช่ น คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ผูร้ ั ก ษาการ
ดํา เนิ น การตามกฎหมายหรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สํานักงานตํารวจ ศาล สํานักงานอัยการ กรม
สําคัญอืน (เช่น การดําเนิ นการเพือประโยชน์ ควบคุ มโรค กระทรวงดิ จิทัลเพือเศรษฐกิ จและสังคม สํานักงานปลัดสํานัก
สาธารณะ)
นายก กรมการกงสุล กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือการศึกษา เป็ นต้น
คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้อ งกับ การ องค์กรอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการในคณะ
ดําเนินการตามกฎหมายขององค์กร
ต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง เป็ นต้น
คู่สัญญาซึ งดําเนิ นการเกียวกับสวัสดิการของ บุ คคลภายนอกที องค์กรจัดซื อจัดจ้างให้ดาํ เนิ นการเกี ยวกับสวัสดิ การ เช่ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานขององค์กร
บริ ษทั ประกันภัย โรงพยาบาล บริ ษทั ผูจ้ ดั ทํา Payroll ธนาคาร ผูใ้ ห้บริ การ
โทรศัพท์ เป็ นต้น
พันธมิตรทางธุรกิจ
องค์กรอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลทีร่ วมงานกับองค์กรเพือประโยชน์
ในการให้บริ การแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผูใ้ ห้บริ การทีท่านติดต่อผ่านบริ การ
ขององค์กร ผูใ้ ห้บริ การด้านการตลาด สื อโฆษณา สถาบันการเงิน ผูใ้ ห้บริ การ
แพลตฟอร์ม ผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคม เป็ นต้น
ผูใ้ ห้บริ การ
องค์กรอาจมอบหมายให้บุคคลอืนเป็ นผูใ้ ห้บริ การแทน หรื อสนับสนุ นการ
ดําเนิ น การขององค์กรเช่ น ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บข้อ มูล (เช่ น คลาวด์
โกดังเอกสาร) ผูพ้ ฒั นาระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผูใ้ ห้บริ การ
จัด ส่ ง เอกสาร ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นการชํา ระเงิ น ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ผู ้
ให้บริ การโทรศัพท์ ผูใ้ ห้บริ การด้าน Digital ID ผูใ้ ห้บริ การสื อสังคมออนไลน์
ผูใ้ ห้บริ การด้านการบริ หารความเสี ยง ที ปรึ กษาภายนอก ผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง
เป็ นต้น
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ผูร้ ับข้อมูลประเภทอืน

การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

องค์กรอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลผูร้ ับข้อมูลประเภทอืน เช่น ผู ้
ติดต่อองค์กร สมาชิกในครอบครัว มูลนิ ธิทีไม่แสวงหากําไร วัด โรงพยาบาล
สถานศึ กษา หรื อหน่ วยงานอืน ๆ เป็ นต้น ทังนี เพือการดําเนิ นการเกี ยวกับ
บริ การขององค์กร การฝึ กอบรม การรับรางวัล การร่ วมทําบุญ บริ จาค เป็ นต้น
องค์ก รอาจเปิ ดเผยข้อ มู ลของท่ า นต่ อสาธารณะในกรณี ทีจํา เป็ น เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเว็บไซต์ขององค์กร เป็ นต้น

11. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
ในบางกรณี องค์กรอาจจําเป็ นต้องส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพือดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ในการให้บริ การแก่ท่าน เช่น เพือส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ทีมีแพลตฟอร์ มหรื อเครื องแม่ข่าย (Server) อยู่
ต่างประเทศ เพือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีตังอยูน่ อกประเทศไทย ทังนี ขึนอยูก่ บั บริ การขององค์กรทีท่านใช้งาน
หรื อมีส่วนเกียวข้องเป็ นรายกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม ในขณะที จัดทํานโยบายฉบับนี คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลยังมิได้มีประกาศกําหนดรายการ
ประเทศปลายทางทีมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเพียงพอ ดังนี เมือ องค์กรมีความจําเป็ นต้องส่งหรื อโอนข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง องค์กรจะดําเนิ นการเพือให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลทีส่ งหรื อโอนไปมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรื อดําเนิ นการตามเงือนไขเพือให้สามารถส่ งหรื อโอนข้อมูลนันได้ตามกฎหมาย
ได้แก่
1) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีกําหนดให้องค์กรต้องส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณี ทีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลทีไม่เพียงพอ ทังนีตามประกาศรายชือประเทศทีคณะกรรมการคุม้ ครองส่วนบุคคลประกาศกําหนด
3) เป็ นการจําเป็ นเพือปฏิ บตั ิตามสัญญาทีท่านเป็ นคู่สัญญากับองค์กร หรื อเป็ นการทําตามคําขอของท่านก่อนการเข้าทํา
สัญญานัน
4) เป็ นการกระทําตามสัญญาขององค์กรกับบุคคลหรื อนิติบุคคลอืน เพือประโยชน์ของท่าน
5) เพือป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่านหรื อของบุคคลอืน เมือท่านไม่สามารถให้ความ
ยินยอมในขณะนันได้
6) เป็ นการจําเป็ นเพือดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะทีสําคัญ
12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
องค์กรจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าทีข้อมูลนันยังมีความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเท่านัน ตามรายละเอียดทีได้กาํ หนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรื อตามกฎหมายทีเกียวข้อง ทังนี เมือพ้นระยะเวลาและ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านสิ นความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว องค์กรจะทําการลบ ทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวั ตนได้ต่อไป ตามรู ปแบบและมาตรฐานการลบทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลที
คณะกรรมการหรื อกฎหมายจะได้ประกาศกําหนดหรื อตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณี ทีมีขอ้ พิพาท การใช้สิทธิ หรื อคดี
ความอันเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์กรขอสงวนสิ ทธิ ในการเก็บรักษาข้อมูลนันต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนันจะได้มี
คําสังหรื อคําพิพากษาถึงทีสุด

บังคับใช้เมือ 1 เมษายน
13. การให้ บริการโดยบุคคลทีสามหรื อผู้ให้ บริการช่ วง
องค์กรอาจมีการมอบหมายหรื อจัดซื อจัดจ้างบุคคลทีสาม (ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล) ให้ทาํ การประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลแทนหรื อในนามขององค์กร ซึ งบุคคลทีสามดังกล่าวอาจเสนอบริ การในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็ นผูด้ ูแล (Hosting)
รับงานบริ การช่วง (Outsourcing) หรื อเป็ นผูใ้ ห้บริ การคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรื อเป็ นงานในลักษณะการจ้าง
ทําของในรู ปแบบอืน
การมอบหมายให้บุคคลทีสามทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน องค์กรจะจัด
ให้มีขอ้ ตกลงระบุสิทธิ และหน้าที ขององค์กร ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลและของบุคคลที องค์กรมอบหมายในฐานะผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ งรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่ วนบุคคลทีองค์กรมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อตกลงอืน ๆ ที เกียวข้อง ซึ งผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลมี
หน้าทีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตทีระบุในข้อตกลงและตามคําสังขององค์กรเท่านันโดยไม่สามารถประมวลผลเพือ
วัตถุประสงค์อืนได้
ในกรณี ทีผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผูใ้ ห้บริ การช่วง (ผูป้ ระมวลผลช่วง) เพือทําการประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลแทนหรื อในนามของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี องค์กรจะกํากับให้ผปู ้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลจัดให้มี
เอกสารข้อตกลงระหว่างผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผูป้ ระมวลผลช่วง ในรู ปแบบและมาตรฐานทีไม่ตากว่
ํ าข้อตกลงระหว่าง
องค์กรกับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
14. การรักษาความมันคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
องค์กรมี มาตรการปกป้ องข้อมูล ส่ วนบุ ค คล โดยการจํากัด สิ ทธิ การเข้า ถึ งข้อ มูลส่ วนบุ คคลให้สามารถเข้าถึ ง ได้โดย
เจ้าหน้าทีเฉพาะรายหรื อบุคคลทีมีอาํ นาจหน้าทีหรื อได้รับมอบหมายทีมีความจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ทีได้
แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านัน ซึ งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมันและปฏิบตั ิตามมาตรการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของ
องค์กรอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนมีหน้าทีรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลทีตนเองรับรู ้จากการปฏิบตั ิการตามอํานาจหน้าที โดย
องค์กรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที ได้มาตรฐานสากล และเป็ นไปตามที คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ประกาศกําหนด
นอกจากนี เมือองค์กรมีการส่ง โอนหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลทีสาม ไม่วา่ เพือการให้บริ การตามพันธกิจ ตาม
สัญญา หรื อข้อตกลงในรู ปแบบอืน องค์กรจะกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคลและการรักษาความลับที
เหมาะสมและเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด เพือยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีองค์กรเก็บรวบรวมจะมีความมันคงปลอดภัยอยูเ่ สมอ
15. การเชื อมต่ อเว็บไซต์ หรื อบริการภายนอก
บริ การขององค์กร อาจมีการเชือมต่อไปยังเว็บไซต์หรื อบริ การของบุคคลทีสาม ซึ งเว็บไซต์หรื อบริ การดังกล่าวอาจมีการ
ประกาศนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีมีเนือหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี องค์กร ขอแนะนําให้ท่านศึกษานโยบายการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของเว็บไซต์หรื อบริ การนัน ๆ เพือทราบในรายละเอี ยดก่ อนการเข้าใช้งาน ทังนี องค์กรไม่มีความ
เกียวข้องและไม่มีอาํ นาจควบคุมถึงมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรื อบริ การดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบ
ต่อเนือหา นโยบาย ความเสี ยหาย หรื อการกระทําอันเกิดจากเว็บไซต์หรื อบริ การของบุคคลทีสาม
16. เจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
องค์กรได้แต่งตังเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพือทําหน้าทีตรวจสอบ กํากับและ
ให้คาํ แนะนําในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่ วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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17. สิทธิของท่ านตามพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
ได้กาํ หนดสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลไว้หลายประการ ทังนี
สิ ทธิดงั กล่าวจะเริ มมีผลบังคับใช้เมือกฎหมายในส่วนของสิ ทธินีมีผลใช้บงั คับ โดยรายละเอียดของสิ ทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) สิทธิในการขอเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสําเนาและขอให้เปิ ดเผยทีมาของข้อมูลส่ วนบุคคลทีองค์กรเก็บ
รวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณี ที องค์กรมีสิทธิ ปฏิเสธคําขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรื อ
คําสังศาล หรื อกรณี ทีการใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอืน
2) สิทธิในการขอแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง สมบูรณ์ และเป็ นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วนหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ท่านมีสิทธิ ขอให้แก้ไขเพือให้มีความถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดได้
3) สิทธิในการลบหรื อทําลายข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้องค์กรลบหรื อทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อทําให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเป็ นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทังนี การใช้สิทธิ ลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลนี
จะต้องอยูภ่ ายใต้เงือนไขตามทีกฎหมายกําหนด
4) สิ ท ธิ ในการขอให้ ร ะงับการใช้ ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ท่ า นมี สิ ท ธิ ข อให้ร ะงับการใช้ข ้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น ทังนี ในกรณี
ดังต่อไปนี
ก) เมืออยูใ่ นช่วงเวลาทีองค์กรทําการตรวจสอบตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้
ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั
ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ค) เมือข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลหมดความจําเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ทีองค์กรได้
แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลประสงค์ให้องค์กรเก็บรักษาข้อมูลนันต่อไปเพือประกอบการใช้
สิ ทธิตามกฎหมาย
ง) เมืออยูใ่ นช่วงเวลาทีองค์กรกําลังพิสูจน์ถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุ คคล หรื อตรวจสอบความจําเป็ นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพือประโยชน์
สาธารณะ อันเนืองมาจากการทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคล
5) สิ ทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที
เกียวกับท่าน เว้นแต่กรณี ทีองค์กรมีเหตุในการปฏิเสธคําขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น องค์กรสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านมีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายยิงกว่า หรื อเพือการก่อตังสิ ทธิ เรี ยกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องทางกฎหมาย หรื อเพือประโยชน์สาธารณะขององค์กร)
6) สิ ทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณี ทีท่านได้ให้ความยินยอมแก่องค์กรในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคล (ไม่วา่ ความยินยอมนันจะได้ให้ไว้ก่อนหรื อหลังพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บงั คับ)
ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมือใดก็ได้ตลอดระยะเวลาทีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยองค์กร เว้นแต่มีขอ้ จํากัด
สิ ทธิโดยกฎหมายให้องค์กรจําเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรื อยังคงมีสญ
ั ญาระหว่างท่านกับองค์กร ทีให้ประโยชน์แก่ท่าน
อยู่
7) สิ ทธิในการขอรั บ ส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ในการขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากองค์กรในรู ปแบบที
สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัวไปได้ดว้ ยเครื องมือหรื ออุปกรณ์ทีทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
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ส่ วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้ องค์กรส่ งหรื อโอนข้อมูลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วน
บุคคลรายอืน ทังนี การใช้สิทธินีจะต้องอยูภ่ ายใต้เงือนไขตามทีกฎหมายกําหนด
18. โทษของการไม่ ปฏิบัตติ ามนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายอาจมีผลเป็ นความผิดและถูกลงโทษทางวินยั ตามกฎเกณฑ์ขององค์กร(สําหรับเจ้าหน้าทีหรื อ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานขององค์กร) หรื อตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล (สําหรับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล) ทังนี
ตามแต่กรณี และความสัมพันธ์ทีท่านมีต่อองค์กรและอาจได้รับโทษตามทีกําหนดโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 รวมทังกฎหมายลําดับรอง กฎ ระเบียบ คําสังทีเกียวข้อง
19. การร้ องเรียนต่ อหน่ วยงานผู้มอี าํ นาจกํากับดูแล
ในกรณี ทีท่านพบว่าองค์กรมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ร้องเรี ยนไปยังคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อหน่วยงานทีมีอาํ นาจกํากับดูแลทีได้รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อตามกฎหมาย ทังนี ก่อนการร้องเรี ยนดังกล่าว องค์กรขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังองค์กร เพือให้องค์กรมีโอกาสได้รับทราบ
ข้อเท็จจริ งและได้ชีแจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก
20. การปรับปรุงแก้ ไขนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
องค์กรอาจพิจารณาปรับปรุ ง แก้ไขหรื อเปลียนแปลงนโยบายนี ตามทีเห็นสมควร และจะทําการแจ้งให้ท่านทราบผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ www.prosperengineering.co.th โดยมีวนั ทีมีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกํากับอยู่ อย่างไรก็ดี องค์กรขอ
แนะนําให้ท่านโปรดตรวจสอบเพือรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสมําเสมอ ผ่านแอปพลิเคชัน หรื อช่องทางเฉพาะกิจกรรมที
องค์กรดําเนินการ โดยเฉพาะก่อนทีท่านจะทําการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กร
การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรื อบริ การขององค์กรภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็ นการรับทราบตามข้อตกลงใน
นโยบายใหม่แล้ว ทังนี โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี และโปรดติดต่อมายัง
องค์กร เพือชีแจงข้อเท็จจริ งต่อไป
21. การติดต่ อสอบถามหรื อใช้ สิทธิ
หากท่านมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะหรื อข้อกังวลเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรหรื อ
เกียวกับนโยบายนี หรื อท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที
1) ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Controller)
- ชือ: บริ ษทั พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
- สถานทีติดต่อ: เลขที 11 ซอยนาคนิวาส ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
- ช่องทางการติดต่อ: info@prosperengineering.co.th
- เบอร์โทรติดต่อ : 02- 2) เจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
- สถานทีติดต่อ: เลขที 11 ซอยนาคนิวาส ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
- ช่องทางการติดต่อ: dpo@prosperengineering.co.th
- เบอร์โทรติดต่อ : 02- -

