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เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริษัท”)
เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ
ขอบข่ายการบริการของบริษัทฯ ครอบคลุมตั้งแต่ การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เช่น ร้านยา เชนร้านยา การค้า
สมัยใหม่(Modern Trade) โรงพยาบาล คลินิก และร้านค้าปลีก เป็นต้น ภายใต้แบรนด์ที่จาหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป และ แบรนด์เฉพาะ
กลุ่มของลูกค้า เช่น แบรนด์จาเพาะให้แก่แพทย์และโรงพยาบาล เป็นต้น ตลอดจนการให้บริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูป(Finish Product) ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางออฟไลน์ตามกลุ่มลูกค้าดังกล่าวข้างต้น และช่องทาง
ออนไลน์สาหรับกลุ่มสินค้าบางประเภท ผ่านทาง เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นไลน์ และเฟสบุ๊ค ของบริษัท เป็นต้น จึงจัดทาประกาศความเป็น
ส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับนี้
จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ลูกค้าของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัทรวมถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใดที่กระทาการแทนหรือในนามลูกค้าของบริษัท
นิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วั นเดือนปีเกิด
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 หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในทานองเดียวกันตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลที่ซื้อหรืออาจจะซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือโครงการต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมสัมมนากับบริษัท (ถ้ามี) รวมทั้ง บุคคลอื่นใดที่ติดต่อกับบริษัทเพื่อสอบถาม
และ/หรือ ขอรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น
“ผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของลูกค้า เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือ
บุคคลธรรมดาอื่นใดที่กระทาการแทนหรือในนามลูกค้าของบริษัท
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ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ตามความจาเป็นเพื่อการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของบริษัทที่แจ้งในประกาศฉบับนี้
“ข้อมูลระบุตัวตน” ได้แก่ คานาหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อเล่น อายุ เพศ วันเดือนปีเกิ ด สัญชาติ รูปภาพ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ เป็นต้น
“ข้อมูลการติดต่อ ” ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมลส่วนตัว ชื่อบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ ชื่อบัญชีผู้ใช้ Facebook และ
ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น
“ข้อมูลเกี่ยวกับการทางาน” ได้แก่ ตาแหน่งงาน แผนกที่สังกัด สถานที่ทางาน อีเมลของสานักงานซึ่งระบุชื่อของท่าน เป็นต้น
“ข้อมูลตามเอกสารแนบ” ได้แก่ นามบัตร สาเนาบัตรประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี ใบสั่งซื้อ ใบเสนอ
ราคา หนังสือรับรอง ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเอกสารอื่น ๆ เป็นต้น
“ข้อมูลด้านเทคนิค” ได้แก่ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลที่บริษัทได้
เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือข้อมูลอันเกิดจากเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
“ข้อมูลอื่น ๆ” ได้แก่ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) วันและเวลาการเข้าติดต่อบริษัท ข้อมูลแสดงความเห็น
หรือความสนใจต่อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ได้แก่ ศาสนา หมู่โลหิต ซึ่งปรากฏบนสาเนาบัตรประชาชน เป็นต้น
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้
(1) จากตัวท่านเองโดยตรง โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
ผ่านทางเอกสาร ได้แก่ นามบัตร เอกสารสัญญา เอกสารข้อตกลง หนังสือรับรองบริษัท ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ แบบฟอร์ม หรือ
เอกสารอื่น ๆ เป็นต้น
ผ่านทางช่องทางการติดต่ออื่น ได้แก่ อีเมล โทรสาร เครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น
(2) จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม
 จากแหล่งอื่นหรือจากบุคคลที่สาม ได้แก่ บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัท นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง
ของท่าน ผู้จาหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริหาร หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลธุรกิจ ธนาคาร หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
 จากแหล่งการติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็น หรือคาติชมแก่บริษัทของท่าน รวมไปถึงจากการแสดงเจตนาเพื่อซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการจากบริษัทของท่าน การเข้าทาสัญญากับบริษัท หรือการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น
 บริษัทจะดาเนินการแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนาไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย
ตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้เท่านั้น หากบริษัทมีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุค คลของท่านและ/หรือแจ้งให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ฐานทางกฎหมาย

1. การติดต่อสื่อสารและดาเนินการต่าง ๆ เพื่อเจรจาก่อนการเข้าทา ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
สัญญากับท่าน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ท่านกระทาการแทนหรือ
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทาสัญญา (กรณีที่ท่านเป็น
กระทาการในนามหรือเป็นลูกจ้าง เช่น การนัดประชุม การทาใบ
ผู้เข้าทาสัญญาโดยตรง)
เสนอราคา การเจรจาเพื่อเข้าทาสัญญาและการตกลงขอบเขตของ
- เพื่อประโยชน์โ ดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และลูกค้า
ข้อสัญญา
(กรณีที่ท่านกระทาการแทนหรือในนามของลูกค้า)
2. การเข้าทาสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา เช่น การติดต่อสื่อสาร ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
งาน การดาเนินการตามค าสั่งซื้อสินค้า /บริการ การให้บริการตาม
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (กรณีที่ท่านเป็นคู่สัญญาโดยตรง)
สัญญา การทดลอง ทดสอบ และวิจัยผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนหรือ
- เพื่อประโยชน์โ ดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และลูกค้า
ใบอนุญาตต่าง ๆเกี่ยวกับยาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ การจัดส่ง สินค้า
(กรณีที่ท่านกระทาการแทนหรือในนามของลูกค้า)
การติดตามผลของการให้บริ การ เป็นต้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ของท่า นให้แ ก่บุค คลภายนอกที่เ กี่ยวข้อ ง เช่ น ผู้ให้ บริการขนส่ ง
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
สินค้า ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมถึงการ
ดาเนินการแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับกระบวนการการผลิต
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับประเภท
ของสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับจากบริษัท การเข้าทาสัญญาและ
การปฏิบัติตามสัญญาในข้อนี้ให้ร วมถึง การติดต่อประสานงานกับ
ท่านในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาด้วย เช่น การขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในสัญญา การต่ออายุสัญญา
3. การดาเนินการเกี่ยวกับการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การรับเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ร้องเรียน การประเมินผล การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
เพื่อพัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัท เป็นต้น
4. การเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ การออก ใบวางบิลใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ใบกากับภาษี และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ การดาเนินการใด ๆ
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (กรณีที่ท่านเป็นคู่สัญญาโดยตรง)
เพื่อติดตามทวงหนี้ กรณีที่ลูกค้าของบริษัท ผิดนัดไม่ชาระค่าสินค้า
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และลูกค้า
หรือบริการ
(กรณีที่ท่านกระทาการแทนหรือในนามของลูกค้า)
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
5. การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ อันเกี่ยวกับกิจกรรมทาง ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
การตลาดของบริ ษั ท รวมถึ ง การแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วกั บ
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์และบริการ การเสนอขายสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ การจัดทาระบบสมาชิกและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การดาเนินกิจ กรรมทางการตลาดของบริษัท เช่น การสะสมแต้ม
การแลกของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของลูกค้าที่เป็นสมาชิก
เป็นต้น
6. จัดการเกี่ยวกับองค์กรและการดาเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
จัดการด้านระบบและฐานข้อมูล การขออนุญาตประกอบกิจการกับ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายบริษัท
หน่ ว ยงานรั ฐ การสอบบั ญ ชี การตรวจสอบภายใน การขอ
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
คาปรึกษาจากที่ปรึกษาทางธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูล ของท่านแก่
สถาบันการเงินเพื่อการขอสินเชื่อของบริษัท การซื้อขายกิจ การ
การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร รวมถึงการ
รายงานข้อมูลลูกค้าของบริษัทไปยังบริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทเพือ่
การบริหารจัดการองค์กรในกลุ่มในเครือ
7. การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท เช่น การจัดทาบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
และการดาเนินการทางบัญชี การดาเนินการทางภาษีอากร การ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูล ทางบัญชี ให้แก่ผู้ต รวจสอบบัญชี และ
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและคาสั่งของผู้มีอานาจ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
8. การเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านต่อไปบนฐานข้อมูลบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
เพื่อการติดต่อทางธุร กิจ ในอนาคต รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของ
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (กรณีที่ท่านเป็นคู่สัญญาโดยตรง)
ท่านให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัท ผู้รับเหมาช่วงในประเทศ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
อ า ทิ เ ช่ น ป ร ะ เ ท ศ จี น ส ป ป . ล า ว แ ล ะ
กั ม พู ช า
เพื่อการติดต่อประสานงาน ดาเนินงาน ตามสัญญา
9. เพื่อการบริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้า เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
จั ด หาสถานที่ พั ก ร วมถึ ง การเปิ ด เผ ยข้ อ มู ล ของท่ า นแก่
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
10. การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท เช่น การสอดส่อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ดูแลบริเวณภายในบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
11. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นต้น เพื่อใช้
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
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เป็นวิธีป้องกันเชื้อโรคหรือโรคติดต่อซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจาย
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
เชื้อในวงกว้าง รวมไปถึงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ
สุขภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในบริษัท ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการเปิดเผย
ของบุคคล
ข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
ของท่านกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม
- เพื่อความจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข)
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีไม่มีกฎหมายกาหนดให้
บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วาม
อ่อนไหวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
12. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การดาเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่มคดี
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการดาเนินการอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
เพื่อปกป้องสิ ทธิโ ดยชอบด้ วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้ง ข้ อ
- เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
กล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามที่มีกฎหมายอนุญาต
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
13. เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากร ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
บุคคล ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีและการเงิน
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ของบริษัท รวมทั้ง ตัวแทนจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
บริษั ท และ/หรื อบริ ษัท หรื อหน่ วยงานเอกชนที่ เกี่ย วข้อ งกับ การ
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
ดาเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท
14. เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ความรู้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ความสามารถ ความชานาญ ประสบการณ์และความเหมาะสมของคู่
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ค้า ผู้ซื้อ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจัดจาหน่าย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
ผู้รับบริการ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา ในการคัดเลือก การประมูล
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
และ/หรื อ การประกวดราคา (ถ้ า มี ) เพื่ อ เข้ า ท าสั ญ ญากั บ บริ ษั ท
รวมทั้ง ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือโครงการ การสัมมนาต่าง ๆ
ของบริษัท (ถ้ามี)
15. เพื่อใช้ในการดาเนินกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
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ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารในการเข้าทาสัญญา หรือดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาที่มีกับท่าน
หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ท่านกระทาการแทน หรือกระทาการในนาม หรือเป็นลูกจ้าง รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ท่าน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ท่านกระทาการแทน หรือกระทาการในนาม หรือ
เป็นลูกจ้างอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เพื่อทาสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ ในบางกรณีอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
เข้าผูกพัน หรือปฏิบัติตามสัญญากับท่ าน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ท่านกระทาการแทน หรือกระทาการในนาม หรือเป็นลูกจ้างได้
นอกจากนี้อาจทาให้ท่าน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ท่านกระทาการแทน หรือกระทาการในนาม หรือเป็นลูกจ้างอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้ในบางกรณี
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ในบางกรณี บริษัทอาจมีความจาเป็นต้อง
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคล หรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบุคคล หรือองค์กร ดังต่อไปนี้
 ผู้ให้บริการ และตัวแทนที่บริษัทว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอที หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญอื่นภายนอกบริษัท ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น
 บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ให้บริการภายนอก และตัวแทนที่บริษัทดังกล่าวว่าจ้าง
 หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร เป็นต้น
 ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 พนักงานตารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดี และการ
ระงับข้อพิพาท
 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
ในบางกรณี บริษัทอาจมีความจาเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศให้แก่ผู้รับเหมาช่วงในต่างประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นด้วย โดยบริษัทจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บัง คับอยู่ขณะนั้นกาหนด หากบริษัทจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง ประเทศที่มีมาตรฐาน
คุ้มครองส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้รับการรองรับตามกฎหมายหรือกรณียังไม่มีกฎหมายกาหนดรับรองเรื่องมาตรฐานดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อให้การส่งหรือโอนดังกล่าวเป็นไปโดยชอบ ซึ่งอาจรวมถึงการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่จาเป็น
หรือการจัดการให้มีมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านยังคงสามารถบังคับตามสิทธิของท่านได้ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเยียวยาทาง
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกาหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาอันพอสมควรตามความจาเป็นในการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณี ใด
จะครบกาหนดก่อน
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สิทธิของท่านในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังนี้
1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทาก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น
2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัททาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้
3. สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเอง
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 และมีบางกรณีที่บริษัทอาจปฏิเสธการ
คัดค้าน หรือคาขอ และ/หรือไม่สามารถดาเนินการตามคาขอการใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลได้ อาทิเช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือคาสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ กรณีส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยบริษัทจะ
ทาบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ และรายละเอียดตามวิธีการและ/หรือแบบฟอร์มตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทกาหนด
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล จึงได้กาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อปกปิดไว้เป็นความลับ ความถูกต้องครบถ้วนและสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้ง เพื่อ
ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข กระทาการใด ๆ ที่อาจทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนาไปใช้ หรือเปิดเผยโดยปราศจาก
อานาจหรือโดยมิชอบ หรือทาให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของข้ อมูล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
รวมถึง การทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีและ/หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
กรณีที่บริษัทต้องให้ข้อมูล ส่วนบุคคลแก่บุคคล หรือนิติบุค คลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท บริษัทจะดาเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
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การจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการเก็บ รักษา หรือที่ไม่
เกี่ยวข้องหรือเกินความจาเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ หรือเจ้าของข้อมูลได้
ถอนความยินยอม ยกเว้น เป็นการเก็บรักษาไว้ หรือการใช้ตามกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด อาทิเช่น การเก็บรักษาไว้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามความจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับด้านการสาธารณาสุข เช่น เพื่อการป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติด ต่อ
หรือแพร่เข้ามาในประเทศไทย เป็นต้น
กรณีหากเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะแจ้งแก่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด เว้นแต่ การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิแ ละเสรีภาพของ
บุคคล กรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บริษัทจะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดให้เจ้าของข้อมูลทราบ
พร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกาหนด
การดาเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามสมควรตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อของบริษัท
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จากัด
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