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เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริษัท”) จึง
จัดทาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ผู้สมัครงานกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน
นิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด
เพศ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ในใบอนุญาตทางาน ที่อยู่อีเมล ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เลขบัตรเครดิต/เดบิต เป็นต้น ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลื อกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในทานองเดียวกันตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่ว น
บุคคล
“ผู้สมัครงาน” หมายถึง บุค คลธรรมดาซึ่ง แสดงความประสงค์จ ะเข้ารับการคัดเลือกหรือสัมภาษณ์ง าน เพื่อทาสัญญากับบริษัทเป็น
พนักงานประจา พนักงานชั่วคราว รวมถึงพนักงานรับเหมาค่าแรง หรือบุคลากรในตาแหน่งอื่นใดที่ทางานหรือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ให้กับ
บริษัท และได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรเพื่อตอบแทนการทางาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะแสดงความประสงค์
ด้วยตนเองมายังบริษัทโดยตรง หรือผ่านการดาเนินการของบริษัทจัดหางานภายนอก หรือองค์กรภายนอกอื่นใด
“บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน” หมายถึง ผู้รับรองความประพฤติ บุคคลอื่นซึ่งผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียง บุคคลซึ่งผู้สมัครงานได้อ้างอิงไว้ในเอกสารสมัครงาน สมาชิกในครอบครัวของผู้สมัครงาน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
เป็นต้น
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามความจาเป็นเพื่อการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของบริษัทที่แจ้งในประกาศฉบับนี้
“ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลติดต่อทั่วไป” ได้แก่ คานาหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อเล่น อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน
และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รูปภาพ ลายมือชื่อ สถานะความเป็นอยู่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมล
ส่วนตัว ชื่อบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น
“ข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง” ได้แก่ ข้อมูลตามประวัติการสมัครงาน (Curriculum Vitae / Resume) ข้อมูลในใบสมัครงาน ข้อมูลเอกสาร
อื่น ๆ (เช่น กรณีมีการแนบเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงานที่สมัคร) เป็นต้น
“ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิงและสมาชิกครอบครัว” ได้แก่ จานวน คานาหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร อายุ อาชีพ/ตาแหน่ง
การศึกษา ที่อยู่ สถานที่ทางาน ข้อมูลติดต่อของสมาชิกครอบครัวและบุคคลอ้างอิง เป็นต้น
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“ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรม” ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา
ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการอบรมและการทดสอบ กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างศึกษา เป็นต้น
“ข้อมูลเกี่ยวกับการทางาน” ได้แก่ ทักษะในการทางาน ทักษะภาษา ความรู้พิเศษ ประสบการณ์และประวัติการทางาน สถานที่ทางาน
เก่าและปัจจุบัน ระยะเวลาการทางานในอดีตถึงปัจจุบัน ตาแหน่งงานและเงินเดือนที่ต้องการ วันที่สมัครงาน เป็นต้น
“ข้อมูลการประเมินผลการสัมภาษณ์งานโดยบริษัท” ได้แก่ ผลการประเมินทักษะ ข้อคิดเห็นต่อตัวผู้สมัคร ผลการสัมภาษณ์ ข้อตกลง
เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ตาแหน่งงาน ระยะเวลาทดลองงาน เงินเดือน หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ตกลงเพื่อรับเข้าทางาน เป็นต้น
“ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด” ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งที่บันทึกด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัท
“ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสมัครงาน” ได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฏในสาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบขับขี่ สาเนาใบสาคัญการผ่าน
เกณฑ์ทหาร สาเนาหนังสือรับรองการทางาน สาเนาหนังสือรับรองเงินเดือน สาเนาสลิปเงินเดือน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร ข้อมูลทะเบียน
บ้าน ข้อมูลทะเบียนสมรส สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สัญญาจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ได้แก่ ศาสนา หมู่โลหิต ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ เช่น ความทุพพลภาพ น้าหนักและ
ส่วนสูง โรคประจาตัว ผลการตรวจสุขภาพประจาปี อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น
หมายเหตุ กรณีที่ท่านให้รายละเอียดของบุคคลที่สามอื่นใด หรือกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่บริษัท
เก็บรวบรวมจากท่านตามประกาศฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลที่สามดังกล่าวทราบถึงกรณีที่ท่านนาข้อมูลของบุคคล
ดังกล่าวมาเปิดเผยต่อบริษัท รวมถึงรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมดังต่อไปนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
 จากตัวท่านเอง โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
o ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
o ผ่านทางเอกสาร ได้แก่ แบบฟอร์มใบสมัครงาน จดหมายแนะนาตัว ประวัติย่อการทางาน (Curriculum Vitae /
Resume) หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสมัครงานของบริษัท เป็นต้น
o ผ่านทางช่องทางการติดต่ออื่น ได้แก่ อีเมล โทรสาร ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์จัดหางานที่ท่านได้ให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้สาหรับการสมัครงานในตาแหน่งที่บริษัทเปิดรับสมัคร เป็นต้น
 จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม ได้แก่ บุคลากรของบริษัทที่ท่านได้ฝากให้ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานเรื่องการ
สมัครงานของท่าน องค์กรนายหน้าจัดหางาน บุคคลที่ท่านได้อ้างอิงในใบสมัครงานเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทางาน
ของท่าน หรือองค์กรอื่นที่ท่านได้เคยหรือได้ทางานให้ องค์กรของรัฐ เป็นต้น
 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน
 จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม ได้แก่ ผู้สมัครงานกับบริษัทซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับท่าน
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนาไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย
ตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้เท่านั้น หากบริษัทมีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศนี้ บริษัทจะแจ้ง ให้ท่านทราบถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจ้งให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ ง รวมถึงบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
1. การพิจ ารณาใบสมัค ร การนาข้อมูล มาใช้และเปิดเผยเป็นการ
ภายในบริ ษั ท เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการสั ม ภาษณ์ การประเมิ น
ความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับตาแหน่งที่ผู้สมัคร
ได้ล งสมัค รไว้ ตลอดจนต าแหน่ ง อื่น ๆ ที่บ ริษั ทเห็ นว่ าเหมาะสม
รวมถึง การติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ การแจ้ง ผลการสัมภาษณ์และ
การเสนอตาแหน่งงาน เพื่อการเข้าทาสัญญาจ้างกับท่าน
2. ตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงานจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก
รวมถึ ง การตรวจสอบคุณ สมบั ติ ตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกั บการ
ทางานของท่าน เช่น กฎหมายแรงงาน และอาชีพที่ต้องมีเงื่อนไข
ตามที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น และดาเนินการช่วยเหลือให้ท่า น
ได้มาซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว เช่น การยื่นขอใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ
ทาง การยื่นขอวีซ่า เป็นต้น รวมถึงการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูล
สุขภาพและข้อมูลอื่นที่จาเป็นต่อการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
และความเหมาะสมกับตาแหน่ง งานของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิภาพในการทางาน

ฐานทางกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทาสัญญา
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด (กรณี มี ก ฎหมาย
กาหนด เช่น เพื่อการประเมินความสามารถในการทางาน
ของพนักงาน เพื่อการคุ้มครองแรงงาน)
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

3. การบันทึกหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการ
พิจารณาและติดต่อกับท่าน เมื่อบริษัทเปิดรับสมัครในตาแหน่งงานที่
ท่านได้ส มัค รไว้หรือตาแหน่ง งานอื่นใดในอนาคตซึ่ง บริษัทเห็นว่ า
เหมาะสมกับท่าน (เฉพาะกรณีที่ท่านไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานหรือไม่
เข้าทาสัญญาจ้างกับบริษัทด้วยเหตุผลประการอื่น)
4. การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท เช่น การสอดส่อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ดูแลบริเวณภายในบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

ประกาศความเป็นส่วนตัว
เรื่อง “สาหรับผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน”

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
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ฐานทางกฎหมาย

5. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นต้น เพื่อใช้
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
เป็นวิธีป้องกันเชื้อโรคหรือโรคติดต่อซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจาย
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
เชื้อในวงกว้าง รวมไปถึงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
- เพือ่ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ
สุขภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในบริษัท ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการเปิดเผย
ของบุคคล
ข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความอ่อนไหว
กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
ของท่านกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม
- เพื่ อ ความจ าเป็ นในการปฏิ บั ติตามกฎหมายเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข)
- ขอความยินยอมโดยชั ดแจ้ ง (กรณีไ ม่มีก ฎหมายก าหนดให้
บริ ษั ท สามารถเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วาม
อ่อนไหวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
6. เพื่อการดาเนินการของบริษัทในงานด้านการควบคุมคุณภาพ การ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การตรวจสอบมาตรฐานระบบ
- เพื่ อประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมายของบริ ษัท (ส าหรั บ
การจั ดการบริห ารงานคุณภาพของบริ ษัท รวมไปถึง การเปิ ดเผย
กรณีการควบคุมภายในและงานด้านการควบคุมคุณภาพ)
ข้อมูลให้แก่แผนกอื่นภายในบริษัทและแก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการ
- ขอความยิ นยอมโดยชั ดแจ้ ง (ส าหรั บ กรณี ก ารตรวจสอบ
รับรองให้ตรวจสอบมาตรฐานระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐานระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพของบริษัท)
ของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
7. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การดาเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่มคดี
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการดาเนินการอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
เพื่อปกป้ องสิทธิ โ ดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้ง ข้ อ
- เพื่ อการก่ อ ตั้ง สิ ทธิ เรี ยกร้ อ งตามกฎหมาย การปฏิ บั ติตาม
กล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามที่มีกฎหมายอนุญาต
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ประกาศความเป็นส่วนตัว
เรื่อง “สาหรับผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน”
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 ข้อมูลบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ฐานทางกฎหมาย

1. การพิจารณาตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครงาน ซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
อาจรวมถึงการนาข้อมูลมาใช้และเปิดเผยเป็นการภายในบริษัทเพื่อ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ
ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ การรับรองความประพฤติ การประเมิน
ผู้สมัครงาน
ความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับตาแหน่งที่ผู้สมัคร ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ได้ลงสมัครไว้ ตลอดจนตาแหน่งอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
2. การติดต่อประสานงานกับท่านในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิด กับผู้ ส มัค รงานภายในบริเ วณของบริษั ท หรือระหว่ างปฏิบั ติ
หน้าที่ให้บริษัท (กรณีที่ผู้สมัครงานเข้าทาสัญญาจ้างเป็นพนักงาน
ของบริษัท)
3. การบั นทึ ก หรื อ เก็บ รั ก ษาข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ านไว้ เ พื่ อ ใช้
ประกอบในการพิจารณาและติดต่อกับผู้สมัครงาน เมื่อบริษัทเปิดรับ
สมัครในตาแหน่งงานที่ผู้สมัครงานได้สมัครไว้หรือตาแหน่งงานอื่นใด
ในอนาคตซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับผู้สมัครงาน (เฉพาะกรณีที่
ผู้ส มัค รงานไม่ผ่านการสัมภาษณ์ง านหรือไม่เ ข้าทาสัญ ญาจ้างกั บ
บริษัทด้วยเหตุผลประการอื่น)
4. การบัน ทึกหรือเก็ บรักษาข้อ มูล ส่วนบุค คลของท่านไว้เพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบในทะเบียนประวัติของพนักงาน และดาเนินการใด ๆ
เพื่อการให้สวัส ดิการกับพนักงาน (กรณีที่ผู้สมัครงานเข้าทาสัญญา
จ้างเป็นพนักงานของบริษัท)
5. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ
กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การดาเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่มคดี
การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการดาเนินการอื่น ๆ
เพื่อปกป้ องสิทธิ โ ดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้ง ข้ อ
กล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามที่มีกฎหมายอนุญาต

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ
ผู้สมัครงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ
ผู้สมัครงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ
ผู้สมัครงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ
ผู้สมัครงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ประกาศความเป็นส่วนตัว
เรื่อง “สาหรับผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน”
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ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพิจ ารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของท่านในการเข้าทาสัญญาจ้างกับ
บริษัท ซึ่งในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็นแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถประเมินความสามารถและความเหมาะสมของ
ท่านอย่างถูกต้อง ซึ่งในบางกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสาคัญต่อตาแหน่งที่ท่านได้สมัครไว้ บริษัทอาจตัดสินใจไม่รับท่านเข้าทางาน
ด้วยเหตุผลที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว
 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน
กรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็นต่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน บริษัทอาจไม่สามารถประเมินคุณสมบัติของ
ผู้สมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจไม่สามารถดาเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อการรับผู้สมัครงานเข้าทางานกับบริษัทได้
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจมีความจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบุคคล หรือองค์กรดังต่อไปนี้
 ผู้ให้บริการและตัวแทนที่บริษัทว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอทีหรือฐานข้อมูล นายหน้าจัดหางาน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
จัดหางาน และบริษัทผู้ให้การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO เป็นต้น
 องค์กรที่ผู้สมัครงานเคยทางานให้ หรือบุคคลที่ผู้สมัครงานได้อ้างอิงไว้
 บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มในเครือบริษัท ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้าทางธุรกิจและตัวแทนที่บริษัทดังกล่าวว่าจ้าง
 หน่วยงานของรัฐ เช่น สานักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรม
ศุลกากร กรมสรรพสามิต กระทรวงแรงงาน สถานทูต สานักงานตารวจแห่งชาติ สถานีตารวจ เป็นต้น
 พนักงานตารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีและการ
ระงับข้อพิพาท
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จาเป็นเพื่อการพิจารณาเข้าทาสัญญาจ้างแรงงานกับท่าน และเมื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
 ในกรณีที่บริษัทรับท่านเข้าทางาน บริษัทจะเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างและหลังจาก
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับต่อจากปีในเอกสาร
 ในกรณีที่ท่านไม่ได้เข้าทางานกับบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใด เช่น บริษัทปฏิเสธไม่รับท่านเข้าทางานหรือท่านปฏิเสธจะเข้าทางานกับ
บริษัท บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับต่อจากปีในเอกสารนับจากวันสมัครงาน และ
ในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อจุดประสงค์
ในการรับสมัครงาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านก็จะถูกเก็บรักษาไว้ในระยะเวลาเดียวกัน
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ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่กาหนดไว้ในประกาศ
ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นสาหรับการนาไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อ
บริษัท โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
และหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
สิทธิของท่านในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังนี้
1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทาก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น
2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัททาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้
3. สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเอง
ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
5. สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย
7. สิท ธิใ นการขอให้แ ก้ไขข้อ มูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อ ง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์ได้
8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือผู้รับจ้าง
ของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ด้านล่างนี้
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีบางกรณีที่บริษัทอ าจปฏิเสธการ
คัดค้าน หรือคาขอ และ/หรือไม่สามารถดาเนินการตามคาขอการใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลได้ อาทิเช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือคาสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ กรณีส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยบริษัทจะ
ทาบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ และรายละเอียดตามวิธีการและ/หรือแบบฟอร์มตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทกาหนด
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การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามสมควรตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อของบริษัท
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : 48 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2613-9243 - 4
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