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นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับลูกค้า  

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งม่ันท่ีจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะท่ีท่านเป็นลูกค้าของ

บริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทในฐานะ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับน้ีให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. คําจํากัดความ 

ในนโยบายฉบับน้ี คําหรือข้อความสามารถนิยามได้ดังน้ี  

คําจํากัดความ ความหมาย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data) หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว 

(Sensitive Data)  

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการ

เมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล

พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูลจําลองม่านตา 

ข้อมูลจําลองลายน้ิวมือ) หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศกําหนด 

4. ประมวลผล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้

เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

5. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําส่ังหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคล 

7. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ซ่ึงบริษัทเป็นเจ้าของหรือให้บริการแล้วแต่กรณี 

2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

1. ข้อมูลระบุตัวตน  เช่น ช่ือ นามสกุล รูปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ หนังสือ

เดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขท่ีระบุตัวตนอ่ืน ๆ  

2. ข้อมูลสําหรับการติดต่อ  เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สถานท่ีจัดส่งสินค้า สถานท่ีจัดส่งใบแจ้ง

หน้ี อีเมล ไอดีแอปพลิเคชันไลน์ และข้อมูลผู้ท่ีสามารถติดต่อได้ 

3. ข้อมูลการเงิน  เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร เอกสารประกอบการย่ืนแบบแสดงภาษีเงิน

ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลตามใบแจ้งหน้ี ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญ

รับเงิน  
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

4. ข้อมูลเก่ียวกับการทํางาน (ผู้ติดต่อของ

ลูกค้า) 

เช่น ตําแหน่งหรือฐานะ ตําแหน่งงาน แผนกงาน อาชีพ ข้อมูลท่ีปรากฏบน

นามบัตร 

5. ข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการทํา

ธุรกรรมต่าง ๆ หรือข้ึนทะเบียนเป็นลูกค้าของ

บริษัท  

เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีปรากฏในสําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสือ

เดินทาง สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบอนุญาตต่าง ๆ สําเนาโนดท่ีดิน ใบขอ

เปิดหน้าบัญชีลูกค้า หนังสือมอบอํานาจ สําเนาหนังสือรับรองบริษัท สําเนา

ภพ.09/20 สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม ใบส่ง

สินค้า  

6. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น เช่น ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลลายพิมพ์น้ิวมือ ภาพสแกนใบหน้า (Face 

scan / Face recognition) ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเช้ือชาติ 

ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เป็นต้น ท้ังน้ี บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูล

ส่ วน บุคคล ท่ี เ ป็ น ข้ อ มู ล อ่ อน ไ หวของ ท่ าน  เ ว้ นแ ต่บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ 

ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือกรณีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

7. ข้อมูลการบันทึก บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล  

3.1   บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น เม่ือท่านใช้บริการและให้ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท หรือเม่ือ

ท่านให้ข้อมูลผ่านช่องทางท่ีบริษัทจัดเตรียมไว้ เช่น โทรศัพท์ เอกสารของบริษัท แอพพลิเคช่ันของบริษัท 

แอพพลิเคช่ันในการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ เม่ือท่านเข้าทําสัญญาหรือธุรกรรมกับบริษัทและส่งมอบเอกสารและสําเนา

เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับท่าน หรือเม่ือท่านซ้ือสินค้าหรือบริการของบริษัท หรือเม่ือท่านสอบถามข้อมูล ให้

ความเห็น หรือส่งข้อร้องเรียนต่อบริษัท เป็นต้น 

3.2 บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 

เว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีน่าเช่ือถือ เป็นต้น 

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าของบริษัทโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐาน 

ทางกฎหมายดังต่อไปน้ีเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

ลําดับ วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 

1. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ติดต่อส่ือสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือ

ข่าวสารทางการตลาดท่ีน่าสนใจของบริษัท และเสนอขายสินค้าและบริการ

ของบริษัทไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

การขอความยินยอม 

(มาตรา 24) 

2. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดทําและการบริหารจัดการสัญญาระหว่างบริษัทกับ

ลูกค้าของบริษัท รวมถึงการดําเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามสัญญา 

การจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม

สัญญา (มาตรา 24(3)) 

3. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการลงทะเบียนลูกค้ารายใหม่ หรือ

บุคคลอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตลอดจนการดําเนินการตามคําขอต่าง 

ๆ ของลูกค้า 

การจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม

สัญญา (มาตรา 24(3)) 

4. เพ่ือบันทึกการต้ังเจ้าหน้ีและลูกหน้ีของบริษัท การออกใบแจ้งหน้ี การออก

ใบกํากับภาษี การทําการเบิกจ่ายเงินและการรับเงิน รวมถึงการทําธุรกรรม

ทางการเงินต่าง ๆ และการดําเนินการทางบัญชีของบริษัทท่ีเก่ียวกับลูกค้า 

เป็นการจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม

สัญญา (มาตรา 24(3)) 
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5. เพ่ือให้คําปรึกษา ให้บริการ ดูแลและวางแผนจัดการเก่ียวกับระบบเทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงประมวลผล

ข้อมูลในระบบและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการประมวลผลท่ีผิดพลาดหรือ

ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP), 

ระบบ Humatrix, ระบบ Benix เป็นต้น 

1. เป็นการจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติ

ตามสัญญา  (มาตรา 24(3)) 

2. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

( Legitimate Interest) ข อ ง

บริษัท (มาตรา 24(5)) 

6. เพ่ือติดต่อประสานงานในการนําเสนอสินค้าและบริการกับลูกค้าหรือบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับลูกค้าเพ่ือให้บริษัทสามารถสรุปผลการขายและดําเนินการตาม

ข้ันตอนของบริษัทเก่ียวกับการขายต่อไป 

การจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม

สัญญา  (มาตรา 24(5)) 

7. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานของบริษัท ได้แก่ การเข้า

ร่วมอบรม การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท การทดลองใช้งาน

สินค้าหรือบริการของบริษัท เป็นต้น 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interest) ของ

บริษัท (มาตรา 24(5)) 

8. เพ่ือสอบถามความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าหรือใช้บริการของบริษัทเพ่ือนํา

ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า  

ประโยชน์โดยชอบด้วย              

กฎหมาย (Legitimate Interest) 

ของบริษัท (มาตรา 24(5)) 

9. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

และคําส่ังโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  เ ช่ น  ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า นภ า ษี ย่ื น ต่ อ ก ร มส ร รพ าก ร  

การตรวจสอบทางบัญชีโดยผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น 

การปฏิบัติตามกฎหมาย             

(มาตรา 24(6)) 

10. เพ่ือบันทึกข้อมูลและเป็นหลักฐานการใช้งานของลูกค้า หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

หรือบุคคลภายนอกท่ีใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interest) ของ

บริษัท (มาตรา 24(5)) 

11. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกค้า พนักงานหรือผู้ท่ี

เก่ียวข้องกับลูกค้า 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย (Legitimate Interest) 

ของบริษัท (มาตรา 24(5)) 

12. เพ่ือการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือ

สถานท่ีของบริษัท และการประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย รวมถึงการ

เข้าและออกเพ่ือปฏิบัติงานในสถานท่ีของบริษัท การแลกบัตรเข้าออกอาคาร

หรือสถานท่ีของบริษัท และการบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานท่ีของบริษัท 

และการบันทึกภาพภายในอาคารหรือสํานักงาน หรือบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ

ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (Legitimate Interest) 

ของบริษัท (มาตรา 24(5)) 

 

13. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อส่ือสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือ

ข่าวสารทางการตลาดท่ีน่าสนใจ นําเสนอเสนอบทความด้านสุขภาพ

และเสนอสินค้าด้านสุขภาพ 

การขอความยินยอม (มาตรา 26) 

14. เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ

ดําเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดําเนินการเพ่ือบังคับคดีตามกฎหมาย 

เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย (มาตรา 26(4)) 

15. เพ่ือป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายท่ีอาจแพร่เข้ามาภายในบริษัท 

โดยการคัดกรองบุคคลท่ีเข้าและออกในสถานท่ี รวมถึงการติดตามและจัดให้

เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย (มาตรา 26(5)(ข)) 
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มี ก า ร ร า ย ง า น ก า ร เ ดิ น ท า ง ท่ี อ า จ จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ ส่ี ย ง ใ น 

การแพร่กระจายของโรคได้ 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทได้แจ้งแก่ท่านเท่าน้ัน โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปน้ี   

5.1 บริษัทในเครือในกลุ่มของบริษัท โดยบริษัทอาจเปิดเผยให้แก่พนักงานหรือบุคคลกรของบริษัทในเครือตามความ

จําเป็นเพ่ือการจัดการข้อมูลหรือการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้ 

5.2 ผู้ให้บริการซ่ึงเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทมอบหมายหรือว่าจ้างให้ทําหน้าท่ีบริหารจัดการหรือ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การ
ให้บริการด้านความปลอดภัย การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทหรืออาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน 

5.3 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงเจ้าพนักงานหรือ

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหรือใช้อํานาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ศาล สถานีตํารวจ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย โรงพยาบาล เป็นต้น 

5.4 คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือคู่สัญญาของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

5.5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทประกัน โรงพยาบาล เป็นต้น 

5.6 ท่ีปรึกษาของบริษัท เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจประเมินภายนอก วิทยากร ทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

5.7 บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานน้ัน ๆ 

6. ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งต่อท่าน หรือ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในนโยบายฉบับน้ี โดยในกรณีท่ีท่านยุติความสัมพันธ์หรือส้ินสุดการจ้างกับบริษัท หรือกรณีไม่มีการ

ใช้บริการหรือการทําธุรกรรมบริษัทแล้ว บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามอายุ

ความ หรือตามท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด หรือเพ่ือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ท้ังน้ี เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการลบ หรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัว

บุคคลได้ 

7. การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงก์เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซ่ึงบุคคลภายนอกเหล่าน้ันอาจเก็บรวบรวมข้อมูล
บางอย่างเก่ียวกับการใช้บริการของท่าน โดยบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ 

ของท่านท่ีเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายความเป็น

ส่วนตัวของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่าน้ันด้วย 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตท่ี

กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ ดังน้ี 

8.1 ท่านมีสิทธิท่ีจะทราบหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้

บริษัทเปิดเผยการได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีท่านไม่ได้ให้ความยินยอม  
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8.2 ท่านมีสิทธิท่ีจะขอให้บริษัทดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

ในกรณีท่ีท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดท่ีเก่ียวกับตนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรืออาจก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด  

8.3 ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมท่ีให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเม่ือใดก็ได้ 

เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่ท่าน เช่น ท่านยังมีภาระหน้ี

หรือภาระผูกพันตามกฎหมายอยู่กับบริษัท เป็นต้น ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทําให้ท่านไม่สามารถ

รับบริการหรือทําธุรกรรมกับบริษัทได้ หรืออาจทําให้บริการท่ีจะได้รับจากบริษัทไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

8.4 ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากบริษัทได้ ในกรณีท่ีบริษัทได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันอยู่ในรูปแบบ
ท่ีสามารถอ่านหรือใช้งานโดยท่ัวไปได้ด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผย

ได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังท่านมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลอ่ืน เม่ือสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลท่ีบริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบ

ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้ 

8.5 ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนเม่ือใดก็ได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีเป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมด้วยเหตุจําเป็นเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือ

เหตุจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  

(2) กรณีท่ีเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 

(3) กรณีท่ีเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจําเป็นเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษัท 

8.6 ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลด้วยเหตุบาง

ประการได้  

8.7 ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี   

(1) เม่ือบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามท่ีท่านร้องขอให้ดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน สมบูรณ์ หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

(2) เม่ือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องลบหรือทําลาย เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน  

(3) เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นท่ีบริษัทจะเก็บรักษา แต่ท่านมีความจําเป็นต้องขอให้บริษัทเก็บรักษาไว้
เพ่ือใช้ในการก่อต้ังสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึน

ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

(4) ในกรณีท่ีท่านใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์เพ่ือปฏิเสธ

การใช้สิทธิของท่าน   

8.8 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษัทหรือผู้

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศท่ีออกตามกฎหมาย 

ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําร้องขอใช้สิทธิข้างต้นและดําเนินการตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กํ า ห นด  ห า ก ท่ า น ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ใ ช้ สิ ท ธิ ข้ า ง ต้ น ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย โ ท ร  02 636 6999 ต่ อ  1210 ห รื อ 

www.humanica.com/th/pdpa/request-form  

9. มาตรการความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกําหนดให้มี
มาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทําลาย ใช้ 
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เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในนโยบาย

และ/หรือแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท  

บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้าน 

การบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพในเร่ืองการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วยการดําเนินการดังต่อไปน้ี เป็นอย่างน้อย 

1) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคํานึงถึงการ

ใช้งานและความม่ันคงปลอดภัย 

2) การกําหนดเก่ียวกับการอนุญาตหรือกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

3) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานเพ่ือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ท่ีได้รับอนุญาตแล้ว 

4) การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต  

การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคล และ 

5) การจัดให้มีวิธีการเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับการเข้าถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูล 

ส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและส่ือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

10. การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว  

นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือแจ้งรายละเอียดและวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทอาจ
ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง

และหลักเกณฑ์ของกฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน ท่านจึงควรติดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวท่ีกําหนดไว้น้ีอยู่เสมอ 

11. ช่องทางการติดต่อ  

หากท่านประสงค์จะติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคล รวมถึงสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับน้ี หรือกรณีท่ีพบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปในทางท่ีไม่ชอบ ท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางดังต่อไปน้ี  

 

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) ท่ีอยู่: 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง รองเมือง ปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330  

อีเมล: marketing@humanica.com  

โทร.  02 636 6999  

  

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Protection Officer) 

ท่ีอยู่: 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง รองเมือง ปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330  

อีเมล: dpo@humanica.com  

โทร. 02 636 6999  

 

 

โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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