คำประกำศนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
บริษัท ดำคอน เทรดดิง้ จำกัด
บริษัท ดาคอน เทรดดิง้ จากัด ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล และมีการกากับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้ท่านทราบเพื่อเป็ นการ
ปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล
ในเอกสารฉบับนี ้
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทาให้สามารถระบุถึงตัวบุคคล
ธรรมดานัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ึงแก่กรรม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การสแกนลายนิว้ มือ
การสแกนใบหน้า เป็ นต้น) หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน
ตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีกำรเก็บรวบรวม
บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี ้
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป:
o

(ก) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี สถานที่เกิด สถานภาพ ข้อมูลตามที่ระบุ
ในบัตรประจาตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง สาเนาบัตรประชาชน หรือหมายเลขบัตร
ประชาชน

o

o
o

o

(ข) ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Line ID ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์
สถานที่ทางาน
(ค) ตาแหน่งงาน หน่วยงานหรือองค์กร
(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ email หมายเลขไอพี (IP Address)
ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี ้ (Cookies) ประวัติการสนทนาในแอป
พลิเคชันต่าง ๆ
(จ) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อ หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัทฯ เป็ นต้น

2. กำรเคำรพสิทธิในควำมเป็ นส่วนบุคคล
บริษัทฯ เคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูล ย่อมมีความ
ประสงค์ท่จี ะได้รบั ความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รบั มา จะ
ถูกนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่เี กี่ยวข้องเท่านัน้ โดยบริษัทฯ มีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะทา
การเก็บรวบรวม หากกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งขอความยินยอม และจะดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ท่บี ริษัทฯ ระบุไว้โดยแจ้งชัด
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยตรง เช่น จากสื่อสาธารณะต่าง ๆ เฉพาะในกรณีท่มี ีความจาเป็ นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกาหนด
4. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
o

เพื่อประโยชน์ในการจัดหาหรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้หรือรับบริการในรูปแบบต่าง ๆ

o
o
o

o

o

o
o

o

เพื่อการทาธุรกรรมทางการเงิน และภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามสัญญาของบริษัทฯ
การค้นคว้า หรือการวิจยั
เพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์และนาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์
ใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ หรือบุคคลที่เป็ นผูจ้ าหน่าย เป็ นตัวแทน หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพในการดาเนินงาน การให้บริการ และการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
ย้อนหลังในกรณีท่เี กิดปัญหาการใช้งาน
เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมการเข้าถึง การป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และเพื่อประโยชน์ในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย ของบริเวณอาคาร ภายในอาคาร และพืน้ ที่ของบริษัทฯ
เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บงั คับกับบริษัทฯ ทัง้ ในปัจจุบนั และ ในอนาคต

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดาเนินการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้นเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาหรือการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับ หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่
จาเป็ นดังกล่าว อาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา
หรืออานวยความสะดวกในการดาเนินการต่างๆ ให้กบั ท่านได้
ทัง้ นีห้ ากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบ และดาเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงจัดให้มีบนั ทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้
เป็ นหลักฐาน
5. ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคาประกาศฉบับนี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่ใี ช้กาหนด
ระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กบั ท่านในฐานะลูกค้าของบริษัทฯ และ

อาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย
เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่ืนตามนโยบายและข้อกาหนด
ภายในของบริษัทฯ
ในกรณีท่ไี ม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน บริษัทฯ จะเก็บรักษา
ข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตาม
กฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี )
6. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
บริษัทฯ กาหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อป้องกัน
การสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีสิทธิ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7. สิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กาหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี ้
7.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม
กับบริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์
แก่ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็ นเจ้าของข้อมูล
ทัง้ นี ้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน ได้ให้
ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

7.2 สิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้
บริษัทฯ เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้
7.3 สิทธิในกำรขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กบั บริษัทฯ ได้ตามที่กฎหมาย
กาหนด
7.4 สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสาหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกาหนด
7.5 สิทธิในกำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทาลายหรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนได้
ตามที่กฎหมายกาหนด
7.6 สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกาหนด
7.7 สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
กรณีท่ที ่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่นนั้ ไม่ถกู ต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.8 สิทธิในกำรรับทรำบกรณีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน
บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งนีต้ ามความเหมาะสม ในบางครัง้
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสม

7.9 สิทธิในกำรร้องเรียน
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 หากบริษัทฯ ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้
ในกรณีท่เี จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคาร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฯ ได้รบั คาร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนด อนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือไม่ดาเนินการตามคาร้องขอดังกล่าวได้ใน
กรณีท่กี ฎหมายกาหนด ในกรณีท่เี จ้าของข้อมูลมีขอ้ จากัดโดยเลือกที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเฉพาะ
อย่าง อาจส่งผลให้ ไม่สามารถได้รบั บริการจากบริษัทฯได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ บริษัทฯ อาจจะไม่
สามารถทางานร่วมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริการใด ๆ ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่
ยินยอมให้ขอ้ มูลที่บริษัทฯ ต้องการ

8. กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนอื่น
บริษัทฯ อาจมีความจาเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุม่ หรือบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นที่เป็ นพันธมิตรทางกลยุทธ์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทางานร่วมกับบริษัทฯ ใน
การจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ หรือตามความจาเป็ นตามสมควรในการบังคับใช้
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือกรณีท่มี ีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการ
ขายกิจการ และอาจมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตาม
ข้อบังคับของกฎหมายหรือตามคาสั่งศาลหรือตามคาสั่งเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะ
ได้รบั การเก็บรักษาเป็ นความลับ ทัง้ ในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ ในระหว่างการ
ส่งผ่านข้อมูลทุกขัน้ ตอน
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีตอ้ งมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะดาเนินการตามที่
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

9. วิธีกำรติดต่อ
ในกรณีท่มี ีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี ้
บริษัท ดำคอน เทรดดิง้ จำกัด
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 88/9 หมู่ 3 วริศรา 3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
เบอร์โทรศัพท์: 038 – 017-323
อีเมล์ : info@dacon-trading.com
เว็บไซต์ : www.dacon-trading.com

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายแซนดี ้ นิโคลัส สตูวิค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดาคอน เทรดดิง้ จากัด

