นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการประมวลผล
--------------------------------------------------------------บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน) ตอไปเรียกวา “บริษัท” ไดกําหนดนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการ
ประมวลผล (privacy policy) เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคลและขอมูลออนไหวของบุคคลในฐานะผูส มัคร
และ/หรือ พนักงาน เชน การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช การเปดเผย รวมถึงสิทธิตางๆ ของพนักงาน เปนตน ทั้งนี้
เพื ่อใหไดรับทราบถึงนโยบายในการคุ มครองขอมูล สวนบุคคลของบริษัท บริษ ัทจึงกําหนดนโยบายสวนบุคคล ดังต อไปนี้
1. คํานิยาม
ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลใดก็ตามที่สามารถบงบอกตัวบุคคลของผูสมัครและ/หรือพนักงานได (ไมวาดวยขอมูล
นั้นเอง หรือโดยประกอบกับขอมูลอื่น) ซึ่งในที่นี้แบงออกเปน 2 กลุมหลักๆ ไดแก
กลุมที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน เชน ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู เพศ อาชีพ วันเกิด สถานภาพการสมรส สัญชาติ ขอมูลบัตรประชาชน ขอมูล
หนังสือเดินทางและการเขาออกประเทศ ขอมูลบัญชีธนาคาร ขอมูลใบขับขี่ หมายเลขโทรศัพท อีเมล ไลนไอดี ขอมูลในเฟซบุก
เว็บไซตคุกกี้ รูปภาพ ขอมูลติดตอฉุกเฉิน ทะเบียนรถ เปนตน
กลุ ม ที่ 2 ข อมู ล เกี่ ยวกับ การทํา งาน เช น ข อ มู ล ใบสมั คร ประวัต ิก ารศึกษา ประวั ต ิก ารทํา งาน สัญ ญา ใบอนุ ญ าตทํา งาน
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รหัสพนักงาน เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส ตําแหนง สวัสดิการ ภาษี
อากร รายละเอียดงานที่ไดรับมอบหมาย เปาหมายการทํางาน ผลการประเมินงาน การเขารับการฝกอบรม บันทึกการลาและการ
ขาดงาน ขอมูลเกี่ยวกับความประพฤติและการกระทําผิดกฎหมายและ/หรือวินัยการทํางาน ขอมูลและสาเหตุการพนสภาพการเปน
พนักงาน ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ขอมูลการสื่อสารและการใชอุปกรณคอมพิวเตอร โทรศัพท อินเตอรเน็ต และ
อีเมล เปนตน
ขอมูลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวที่กระทบตอเจาของขอมูล เชน เชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ลายนิ้วมือ ขอมูลชีวภาพ เปนตน
ผูส มัคร หมายถึง ผูสมัครงานเพื่ อเปนพนักงานประจํา พนัก งานอัตราจาง พนักงานที่อยูภายใตการจางงานของผู
ใหบริ การจัดหางาน (outsource) และ พนักงาน freelance ที่ ทํา งานใหแ กบ ริ ษั ท แลวแตกรณี ไมวาการสมัครงานนั ้น จะ
ดําเนินการโดยผูสมัครเอง หรือเปนการรับสมัครงานภายในบริษัท หรือผานการแนะนําของบุคคลอื่นใด หรือผานการดําเนินการของ
ผูใหบริการจัดหางาน
พนักงาน หมายถึง ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาทําสัญญาเพื่อทํางานใหแกบริษัทในฐานะพนักงานประจํา พนักงาน
อัตราจาง พนักงานที่อยูภายใตการจางงานของผูใหบริการจัดหางาน (outsource) และ พนักงาน freelance ที่เขามาทํางาน
รวมถึงพนักงานประจําของบริษัทกอนประกาศนี้ แลวแตกรณี
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เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer) หรือ DPO คือ เจาหนาที่ดูแลและใหความคุมครอง
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดภายในองคกร ทั้งขอมูลภายใน (เชน ขอมูลพนักงาน) และภายนอกองค กร (เชน ขอมูลลูกคา) โดย
มีหนาที่ตั้งแตการใหคําแนะนําแกผูควบคุมขอมูลผูประมวลผลขอมูล การตรวจสอบการรวบรวม การจัดเก็บและใชขอมูลใหเปนไป
ตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานกับคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบุคคลเกิดขึ้น และรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่
2. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลออนไหว
2.1 ผูสมัครและพนักงานรับทราบวาภายใตวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินการตามกิจกรรมการรับสมัครงาน สัญญาจาง
แรงงาน สัญญาจางแรงงานแบบมีระยะเวลา สัญญาวาจางที่ปรึกษา และสัญญาวาจางอื่นใด (“สัญญา”) บริษัทสามารถจัดเก็บ ใช
และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและขอมูลออนไหวของผูสมัครและพนักงานได (“ประมวลผล”) บริษัทจําเปนตองไดรับขอมูลสวน
บุคคลของผูสมัครและพนักงานอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ เพื่อดําเนินกิจกรรมการรับสมัครงาน การปฏิบัติตามสัญญา
กฎเกณฑ ระเบียบภายใน และ/หรือขอกําหนดการดําเนินงานของบริษัท และ/หรือการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หาก
บริษัทไมไดรับขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครและพนักงานที่ถูกตอง ครบถวนและเพียงพอ อาจสงผลใหการดําเนินการใด ๆ ตาม
ขอตกลง หรือขอกําหนดระหวางบริษัทและผูสมัครและพนักงานเกิดความลาชาหรือความไมสะดวกขึ้น และในกรณีจําเปนซึ่ง
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย บริษัทอาจตองปฏิเสธการดําเนินการตามขอผูกพันใด ๆ ที่บริษัทมีตอ
ผูสมัครหรือพนักงาน แลวแตกรณี อยางไรก็ตาม บริษัทเคารพตอสิทธิสวนบุคคลและจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอมูล
ออนไหวของผูสมัครและพนักงานเทาที่จําเปนและภายใตวัตถุประสงคท่ชี อบดวยกฎหมาย
โดยกิจกรรรมที่บริษัทดําเนินการและฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอมูลออนไหวของผูสมัครและพนักงาน
ตามตารางตอไปนี้
หมวดของการ
ดําเนินงาน
การบริหารจัดการ
ดานการสมัครและ
จางแรงงาน
[ทั้งที่บริษัท
ดําเนินการดวยตนเอง
และที่บริษัท
ดําเนินการผานผู
ใหบริการ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก]

กิจกรรม
การรับสมัครงานที่ดําเนินการโดยบริษัทซึ่งผูสมัครและพนักงานติดตอเขามาที่
บริษัทดวยตนเอง หรือการรับสมัครงานภายในบริษัท
การสมัครงานโดยการแนะนํา ของบุ ค คลอื่ นใด หรื อโดยการดําเนิ นการของผู
ใหบริการจัดหางาน
การตรวจสอบรายชื่อบุคคลลมละลาย ประเมินความเสี่ยงบุคคลดานการฟอกเงิน
และการสนับ สนุนทางการเงิ นแก ก ารก อการรายและการแพร ขยายอาวุ ธ ที่ มี
อานุภาพทําลายลางสูง (เฉพาะบางตําแหนงที่บริษัทกําหนด)
การตรวจประวัติอาชญากรรม (เฉพาะบางตําแหนงที่บริษัทกําหนด)
การสัมภาษณงาน การตรวจสอบประวัติการศึกษาหรือประวัติการทํางานยอนหลัง
จากแหลงขอมูลอื่น การวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบ การคัดเลือก การจัดทํา
สัญญา
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ฐานการประมวลผล
สัญญา
ความยินยอม
สัญญา/หนาที่ตาม
กฎหมาย
ความยินยอม
สัญญา/ประโยชนอันชอบ
ธรรม

การบริหารจัดการ
เพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
[ทั้งที่บริษัท
ดําเนินการดวยตนเอง
และที่บริษัท
ดําเนินการผานผู
ใหบริการซึ่งเปน
บุคคลภายนอก]

การบริหารจัดการ
ดานคาตอบแทน
ผลประโยชน และ
สวัสดิการพนักงาน
[ทั้งที่บริษัท
ดําเนินการดวยตนเอง
และที่บริษัท
ดําเนินการผานผู
ใหบริการ
ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก]

การขึ้นทะเบีย นพนั กงาน การจัดเตรีย มบัตรพนั ก งาน วัสดุ อุ ป กรณ เครื ่อ ง
คอมพิวเตอร โทรศัพ ทมือ ถือ อี เมล username & password สําหรับ การเข า
ระบบตางๆ ที่จําเปน และอื่นๆ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และการฝกอบรมที่ เกี่ ยวของกับการปฏิบัติ หรื อเพื ่อการปฏิบ ัติงาน
การสอบ
การจัดทําหรือตออายุวีซา ใบอนุญาตทํางาน การขออนุญาตหรือตอใบอนุญาตที่
เกี่ยวกับการทํางานของพนักงาน การขอความเห็นชอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน

สัญญา

สัญญา / หนาที่ตาม
กฎหมาย/ ความยินยอม
(เมื่อเกี่ยวของกับขอมูล
ออนไหว)
การขอประวัติการแพอาหาร และการแพสิ่งตางๆเพื่อการจัดอบรม หรือกิจกรรม ความยินยอม
ตางๆ
การเพิกถอนใบอนุญ าต (เฉพาะตํ าแหน งพนั ก งานขาย หรื อ ตํา แหน ง อื ่น ซึ ่ ง มี สัญญา / หนาที่ตาม
กฎหมายกํา หนดให ต อ งไดร ั บ ใบอนุ ญ าต) และการปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ในระบบ กฎหมาย
ฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐใหเปนปจจุบัน
การบริหารจัดการเรื่องเงินเดือน คาตอบแทน คาจาง โบนัส คาลวงเวลา คาที่พัก สัญญา / หนาที่ตาม
คาเดินทาง รวมถึงผลประโยชนตางๆใหกับพนักงาน
กฎหมาย
การบริหารจัดการเรื่องกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงิน สัญญา / หนาที่ตาม
ทดแทน
กฎหมาย
การบริหารจัดการดานภาษีอากรของพนักงาน เชน ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
สัญญา / หนาที่ตาม
กฎหมาย
การบริหารจัดการดานสวัสดิการ ดานการปองกัน มาตรการบรรเทาอุบัติเหตุและ สัญญา / หนาที่ตาม
อุบัติภัย การรายงาน และการใชบริการหองพยาบาล
กฎหมาย/ ประโยชนอัน
ชอบธรรม
การบันทึกการเบิกจายยารักษาโรค การบรรเทาอุบัติเหตุ อุบัติภัย เหตุฉุกเฉินหรือ ความยินยอม/ ปองกัน
อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ ที่มีตอพนักงาน การรักษาความปลอดภัย
หรือระงับอันตรายตอชีวิต
รางกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล
การบริหารจัดการดานประกันชีวิต และประกันภัยกลุม การพิจารณารับประกันภัย สัญญา / ประโยชนอัน
การทําประกันภัยตอ การพิจารณาชดใชคา สินไหมทดแทน
ชอบธรรม/ความยินยอม
(เมื่อเกี่ยวของกับขอมูล
ออนไหว)
การสงขอมูลพนักงานใหผูใหบริการและที่ปรึกษา เชน การสงขอมูลเพื่อทําการ ความยินยอม
สํารวจและวิเคราะหขอมูลดานคาตอบแทน
การประกาศวันเกิด และการแสดงความอาลั ย เกี ่ยวกับ ความสู ญ เสี ยบุคคลใน ความยินยอม
ครอบครัวของพนักงาน การขอประวัติการแพอาหาร และการแพสิ่งตางๆเพื่อการ
จัดกิจกรรม และงานเลี้ยงตางๆ
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การบริหารจัดการดานกิจกรรมพนักงาน เชน งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงปใหม งาน สัญญา /ประโยชนอันชอบ
สังสรรค ทริปทองเที่ยวตางๆ ที่จัดใหแกพนักงาน
ธรรม
การบริหารจัดการดานวันหยุด วันลา การมาสาย
สัญญา /หนาที่ตาม
กฎหมาย

การบริหารจัดการ
ดานการฝกอบรม
และการประเมินผล
งาน
[ทั้งที่บริษัท
ดําเนินการดวย
ตนเอง และที่บริษัท
ดําเนินการผานผู
ใหบริการซึ่งเปน
บุคคลภายนอก]
การบริหารจัดการ
งานเรื่องรองเรียน
ขอพิพาท และคดี
ความ และการ
บริหารความเสี่ยง
[ทั้งที่บริษัท
ดําเนินการดวย
ตนเอง และที่บริษัท
ดําเนินการผานผู

การบริหารจัดการดานสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ ซึ่งมีพนักงานเปนพรีเซ็นเตอร
หรือปรากฎเปนสวนใดสวนหนึ่งของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธของบริษัท
ประกาศพนักงานใหม ประกาศบุคคลที่เปนพนักงานดีเดน หรือไดรับการคัดเลือก
เปน พนักงานดีเด น ประกาศครบอายุการทํา งาน ประกาศเกี่ ยวกับ การเลื ่ อ น
ตําแหนง และการยายหนวยงานของพนักงาน
การอายัดเงินเดือนหรือคาตอบแทนอื่นใดตามหมายหรือคําสั่งของกรมบังคั บคดี
หรือคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย
การเขารับการอบรม และการสอบวัดความรูในดานตางๆ สําหรับพนักงาน

ความยินยอม
ประโยชนอันชอบธรรม

หนาที่ตามกฎหมาย

สัญญา / ประโยชนอัน
ชอบธรรม
การกําหนดเปาหมายในการทํางาน การประเมินผลการทํางานของพนักงาน การ สัญญา / ประโยชนอัน
พิจารณาปรับตําแหนง ปรับเงินเดือน และพิจารณาเรื่องโบนัส
ชอบธรรม

การตรวจสอบ การสื บ สวนสอบสวนพฤติ ก รรมทุ จ ริ ต หรื อ ขั ด ต อ กฎหมาย สัญญา / หนาที่ตาม
กฎระเบียบ และขอบังคับการทํางานของบริษัท การพิจารณาและลงโทษทางวินัย กฎหมาย / ประโยชนอัน
ชอบธรรม
การดําเนินการใดๆ เพื่อ ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ดําเนินดคี หรื อ ดํ าเนิ น สัญญา / หนาที่ตาม
มาตรการใดๆ เพื่อใชสิทธิตามสั ญ ญาและตามกฎหมายการสง รายงานข อ มู ล กฎหมาย / ประโยชนอัน
เกี่ยวกับการทุจ ริตของพนักงานใหแกห นวยงานกํา กับ ดูแล และหนวยงานที่ มี ชอบธรรมหนาที่ตาม
อํานาจตามที่กฎหมายกําหนด เชน ตํารวจ คปภ. ปปง. กรมสรรพากร กรมบังคับ กฎหมาย / ประโยชนอัน
คดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน
ชอบธรรม

ใหบริการซึ่งเปน
บุคคลภายนอก]
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การบริ ห ารจั ด การ การบริหารจัดการการลาออก การเกษียณอายุ การเลิกจางพนักงาน การแจง สัญญา /หนาที่ตาม
เมื่อสิ้นสุดสัญญาจาง ขอมูลขางตนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร ธนาคาร สํานักงาน กฎหมาย
[ทั้งที่บริษัท
ประกันสังคม สนง.ตรวจคนเขาเมือง กองงานคนตางดาว เปนตน
ดําเนินการดวยตนเอง
และที่บริษัท
ดําเนินการผานผู
ใหบริการซึ่งเปน
บุคคลภายนอก]

2.2 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลของทานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
การรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลออนไหวเพื่อปองกันการสูญหาย การเขาถึง ทําลาย ใช แปลง แกไขหรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลออนไหวโดยไมมีสิทธิหรือโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยใหเปนไปตามที่กําหนดในนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท
2.3 หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เชน เปนการ
ดําเนินการเพื่อใหปฏิบัติสัญญาหรือเปนกรณีที่กฎหมายกําหนด เปนตน บริษัทจะแจงวัตถุประสงคใหมที่ไดเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมใหทานทราบผานทางบอรดประชาสัมพันธของบริษัท ติดประกาศ หรืออีเมลแจงใหพนักงานทราบ และจัดใหมีบันทึกการ
แกไขเพิ่มเติมไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทอาจขอความยินยอมจากทานกอนการดําเนินการหรือทํากิจกรรมใด ๆ ตามวัตถุประสงค
ใหมนั้น (หากกฎหมายกําหนดใหตองขอความยินยอม)
3. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและการจัดเก็บขอมูล
3.1 ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลออนไหว บริษัทจะใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และ
อยางจํากัดเพียงเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเทานั้น
3.2 นอกเหนือจากวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว บริษัทจะขอความยินยอมจากทานกอนทําการประมวลผลเวนแต
(1) เปนกรณีที่กฎหมายกําหนด
(2) เปนไปเพื่อประโยชนของทาน และการขอความยินยอมไมอาจกระทําไดในเวลานั้ น
(3) เปนไปเพื่อประโยชนเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของทาน
(4) เพื่อประโยชนแกการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(5) เพื่อประโยชนในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทําสถิติ
3.3 บริษัทมีความจําเปนในการจัดเก็บขอมูลออนไหวของทาน เพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการดําเนินการตามสัญญา และ
สัญญาหรือขอตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดังกลาว แตท้งั นี้ บริษัทจะไมจัดเก็บขอมูลที่อาจเปนผลราย ทําใหเสียชื่อเสียง
หรืออาจกอใหเกิดความรูส ึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัตโิ ดยไมเปนธรรมหรือความไมเทาเทียมกันแกบุคคลใด เวนแต
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(1) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากทาน
(2) เปนกรณีที่กฎหมายกําหนด
(3) เปนไปเพื่อประโยชนของทาน และการขอความยินยอมไมอาจกระทําไดในเวลานั้น
(4) เปนไปเพื่อประโยชนเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของทาน
(5) เพื่อประโยชนแกการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(6) เพื่อประโยชนในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทําสถิติ
3.4 บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดรับมาจากแหลงอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจําเปนเทานั้น
และอาจขอความยินยอมจากทาน (กรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองขอความยินยอม) ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคที่กําหนดไวขางตน และ
เพื ่อประโยชนในการปรับปรุงขอ มูลสวนบุ คคลของทา นใหเปนป จจุบ ัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานของบริษัทใหดียิ่งขึ้น
4. การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและ/หรือขอมูลออนไหวใหกับบุคคลภายนอก ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หรือ
หนวยงานตามกฎหมาย
4.1 เพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกั บการดําเนินกิจกรรมการสมัครงาน ดําเนินการตามสัญญา และ/หรือขอตกลงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับการดังกลาวที่กําหนดไวขางตน บริษัทอาจสงโอน หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและหรือขอมูลออนไหวของพนักงาน
ใหกับ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล บุคคลภายนอกซึ่งเปนที่ปรึกษาหรือผูใหบริการ เปนตน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
4.2 บริษัทจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานบนระบบฐานขอมูลของบริษัท
4.3 บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและหรือขอมูลออนไหวของทา นใหกับบริษัทแม บริษ ัทในเครือ หนวยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก สมาคมประกัน ชี ว ิต ไทย คณะกรรมการกํ า กั บ และส งเสริ มการประกอบธุร กิ จ ประกั น ภั ย
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น หน ว ยงานป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน และการก อ การร า ย
ทั ้ ง ในประเทศและต า งประเทศ เจ า หน า ที ่ ต ํ า รวจ พนั ก งานอั ย การหรื อ ศาล เจ า พนั ก งานกรมบั ง คั บ คดี เจ า พนั ก งาน
พิทกั ษทรัพย เจาหนาที่กรมสรรพากร เจาหนาที่ของรัฐหรือองคกรอื่นใดที่มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดโดยกฎหมาย
5. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคล
5.1 กรณีทานประสงคจะใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามทีร่ ะบุไว ทานสามารถสงคํารองขอเขามาที่ฝาย
ทรัพยากรมนุษบและธุรการ เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอดังกลาวแลว บริษัทจะดําเนินการบันทึกคํารองขอ ตรวจสอบและตอบกลับ
คํารองขอของทานภายในระยะเวลาอันสมควร
5.2 หากทานเห็นวา ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลออนไหวใดที่เกี่ยวกับตนไมถูกตองตามที่เปนจริง ทานสามารถแจงบริษัท
เพื่อใหแกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลออนไหวนั้นได ทั้งนี้ กรณีบริษัทมีเหตุใหปฏิเสธคํารองขอของทาน บริษัท
จะจัดทําบันทึกการปฏิเสธคําขอหรือการคัดคานพรอมดวยเหตุผลไวเปนหลักฐานดวย
5.3 ทานมีสิทธิตรวจดูความมีอยู ลักษณะของขอมูลสวนบุคคลและ/หรือขอมูลออนไหว วัตถุประสงคของการนําขอมูลไป
ใช นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังตอไปนี้
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(1) ขอสําเนา หรือขอสําเนารับรองถูกตองเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และ/หรือขอมูลออนไหวของตน
(2) ขอแกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลและ/หรือขอมูลออนไหวของตนใหถูกตองสมบูรณ
(3) โตแยงหรือขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและ/หรือขอมูลออนไหวที่เกี่ยวกับตน
(4) ขอใหดําเนินการลบ หรือทําลายขอมูลสวนบุคคลและ/หรือขอมูลออนไหวที่เกี่ยวกับตน
(5) ขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลและ/หรือขอมูลออนไหวที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เปนขอมูลซึ่ง
ทานไมไดใหความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
(6) ขอยกเลิกการใหความยินยอมใดๆ
(7) ขอโอนยายขอมูลไปที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น
(8) ติดตอบริษัทหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในกรณีที่จําเปน
(9) รองเรียนกรณีบริษัท หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ลูกจางหรือผูรบั จางของบริษัทหรือผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลไมปฎิบตั ิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
หมายเหตุ
หากเปนกรณีกิจกรรมที่บริษัททําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและ/หรือขอมูลออนไหวของทานตามฐานสัญญา หรือ
ฐานประโยชนอันชอบธรรม หรือฐานหนาที่ตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใชสิทธิของทานตาม (3) และ (4) ได
กรณีการประมวลผลดวยฐานความยินยอมที่เกี่ยวกับสัญญา และกรณีการเก็บและใชขอมูลออนไหวเพื่อการปฎิบัติตาม
สัญญา หากพนักงานไดใชสิทธิตามขอ (3) (4) และ (6) บริษัทจะไมสามารถปฎิบัติหนาที่ตามสัญญาได ซึ่งจะมีผลทําใหสัญญากับ
พนักงานตองสิ้นสุดลง และ/หรือไมสามารถจัดสรรสิทธิประโยชนและสวัสดิการบางประเภทใหแกพนักงานได
6. ระยะเวลาในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
บริษัทมีสิทธิประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอมูลออนไหวของทาน รวมถึงการเปดเผยขอมูลแกผปู ระมวลผล และ
หนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมาย แลวแตกรณี โดยมีกําหนดระยะเวลา 2 ปนับแตวันสมัครงาน (สําหรับผูส มัคร) และมีกําหนด
ระยะเวลา 10 ปนับแตวันที่สญ
ั ญาสิ้นสุดลง (สําหรับพนักงาน)
7. การแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer :DPO)
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีนโยบายแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection
Officer :DPO) เพื่อใหเปนไปตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยใหเจาหนาที่คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) มีหนาที่ดังนี้
(1) ใหคําแนะนําแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งลูกจางหรือผูรับจางของผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
(2) ตรวจสอบการดําเนินงานของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลรวมทั้งลูกจางหรือผู
รับจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
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(3) ประสานงานและใหความรวมมือกับสํานักงานในกรณีที่มปี ญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลรวมทั้งลูกจางหรือผูรับจางของผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
(4) รักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลที่ตนลวงรูห รือไดมาเนื่องจากการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัติ
8. วิธีการติดตอ
ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานโปรดติดตอ
บริษัทฯ ไดตามชองทางดังตอไปนี้
บริษทั สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)
สถานที่ติดตอ :เลขที่ 189/48-49 หมูท่ี 3 ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เบอรโทรศัพท : 02 - 708 - 2555 อีเมล : Contactus@starflex.co.th
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
สถานที่ติดตอ :เลขที่ 189/48-49 หมูท่ี 3 ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
อีเมล : DPOofficer@starflex.co.th
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
9.1 บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฯ นี้เปนครั้งคราวเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท
และขอเสนอแนะ บริษัทจะประกาศแจงการเปลี่ยนแปลงใหทราบอยางชัดเจนกอนจะเริ่มดําเนินการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทอาจ
สงประกาศแจงเตือนใหทานทราบโดยตรง หรือผานชองทางอื่นของบริษัท โดยทานสามารถตรวจสอบนโยบายสวนบุคคลนี้ไดที่
ระบบของบริษัท ติดประกาศ หรือทางอีเมล
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป

บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)
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