นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) จัดทานโยบายฉบับนีข้ นึ ้ เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบตั ติ อ่
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิ ดเผย รวมถึงสิทธิตา่ ง ๆ เป็ น
ต้น และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงนโยบายในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงประกาศ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้

ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม โดยจะเก็บ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จาเป็ นแก่การใช้งานของบริษัทฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลไว้และตามที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูล
รับรูแ้ ละให้ความยินยอม ก่อนหรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ของ
เจ้าของข้อมูลและประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การวิจยั ตลาด
การจัดทาฐานข้อมูลและใช้ขอ้ มูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อประโยชน์ใน
การวิเคราะห์และนาเสนอผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย หรือ
เพื่อตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บงั คับกับบริษัทฯ ทัง้ ขณะนีแ้ ละภายหน้า รวมทัง้ ยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง โอน
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ บริษัทในกลุม่ ธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผูป้ ระมวลผลข้อมูล
2. บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลา หรือเท่าที่จาเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ท่ีเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เท่านัน้ หากภายหลังบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป
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ข้อจากัดในการใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลไว้เท่านัน้ และบริษัทฯ จะกากับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษัทฯ มิให้ใช้
และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรือเปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอก เว้นแต่
1. เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
2. เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
3. เป็ นการจาเป็ นเพื่อการตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรือเพื่อใช้ในการ
ดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานัน้
4. เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ
ไม่ใช่บริษัทฯ

หรือของบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่นที่

5. เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้
6. เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
7. เป็ นไปเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจยั การจัดทาสถิติ ซึ่งได้จดั ให้มีมาตรการป้องกันที่
เหมาะสม

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึง
กาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการ
รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดย
มิได้รบั อนุญาต ทัง้ นี ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ของ
เจ้าของข้อมูลและประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งอยูใ่ นขอบข่ายวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้ก่อนหรือ
ขณะการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะให้ความสาคัญถึงความถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั ของข้อมูลที่ได้
จัดเก็บ และบริษัทฯ จะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล
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สิทธิของเจ้าของข้อมูล
1. เจ้าของข้อมูลสามารถถอน หรือยกเลิกความยินยอมที่ได้ให้ไว้กบั บริษัทฯ ได้
2. เจ้าของข้อมูลสามารถขอเข้าถึง ขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บริษัทฯ กาหนด หรือขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคาขอของท่าน
ได้ตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามคาสั่งศาล
3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไข
สมบูรณ์ และทาให้ขอ้ มูลเป็ นปัจจุบนั ได้

หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ไม่ถกู ต้องหรือไม่

4. เจ้าของข้อมูลสามารถขอลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีบริษัทฯ ต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
5. เจ้าของข้อมูลสามารถขอระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กบั บริษัทฯ ได้
6. เจ้าของข้อมูลสามารถขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กบั บริษัทฯ
ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลเองได้

ไปยังผู้

7. เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล กับบริษัทฯ ได้

การเปิ ดเผยเกีย่ วกับการดาเนินการ แนวปฎิบัตแิ ละนโยบายทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ และหากมีการแก้ไข
ปรับปรุง บริษัทฯ จะดาเนินการเผยแพร่ ผ่าน www.wacoal.co.th และ/หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว

ความรับผิดชอบของบุคคลซึง่ ทาหน้าทีค่ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการกากับดูแลการรวบรวม การจัดเก็บ
การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตัง้ คณะทางานด้านการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้คาแนะนาและตรวจสอบการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ท่ีรบั ผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงให้คาแนะนาในการปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้
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การใช้คุกกี้ (Cookies)
เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริการ บริษัทฯ อาจจะใช้ระบบคุกกี ้ (Cookies) ใน
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวตนของผูใ้ ช้งาน รวมทัง้ การใช้คกุ กี ้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติตา่ ง ๆ ของ
การเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์
คุกกี้ (Cookies) เป็ นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะทาการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จาเป็ นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผูใ้ ช้บริการ
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
มีผลในขณะที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์
เท่านัน้ คุกกีจ้ ะหมดอายุหรือสิน้ ผลเมื่อสิน้ สุดการใช้งานระบบเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทฯ หรือ
จนกว่าผูใ้ ช้บริการจะทาการลบคุกกีน้ นั้
หรือกระทาการที่ไม่อนุญาตให้คกุ กีน้ นั้ ทางานอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้บริการเป็ นอย่างดี จึงมีการใช้คกุ กีอ้ ย่างรอบคอบ โดยบริษัทฯ มี
การจัดเก็บคุกกี ้ จาแนกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. คุกกีท้ ่ีจดั เก็บข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเก็บเข้าระบบการให้บริการสาหรับการให้บริการระบบเว็บไซต์
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัทฯ เท่านัน้ โดยจะไม่มีการเปิ ดเผยหรือนาไปใช้ประโยชน์อ่ืน
เว้นแต่เป็ นการร้องขอตามกฎหมาย
2. คุกกีท้ ่ีจดั เก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ ซึ่งบริษัทฯ มีระบบการให้บริการในการตรวจสอบ
พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล หรือใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น วันและเวลาที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ การเข้าเยี่ยม
ชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ประเภทการสืบค้น ผูใ้ ห้บริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านพฤติกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายเท่านัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะนาข้อมูลที่คกุ กีไ้ ด้บนั ทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือใน
กิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์ หรือกิจการของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการระบบ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านัน้

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2289-3100
โทรสาร 0-2291-1788
เว็บไซต์ www.wacoal.co.th

