ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ (Privacy Notice for website)
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริษัทฯ”) รับทราบและ
ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิในความเป็ นส่วนตัว และสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทัง้ หลาย อันเป็ นสิทธิ
สาคัญซึง่ ได้รบั การรับรองและคุม้ ครองตามกฎหมาย และเนื่องจากข้อมูลบางประการที่บริษัทฯ จาเป็ นต้องได้รบั
จากท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการและประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นัน้ มีลกั ษณะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ ได้รบั
การคุม้ ครองตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานที่ ดีในการปฏิบตั ิงานและการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้การดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลเหล่านีเ้ ป็ นไปตามข้อกาหนดของ
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท ฯ จึงจัดทาประกาศฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อให้ท่านได้รบั ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย ระยะเวลาในการเก็บรักษา
ข้อมูลดังกล่าว รวมทัง้ ความจาเป็ นและวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามกฎหมายของท่าน
โปรดอ่านโดยละเอียดและทาความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องของท่านกับบริษทั ฯ
ในกรณี ที่ท่านมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ ยวกับ ข้อมูลภายใต้ประกาศฉบับนี ้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ ได้ตาม
ช่องทางที่ทา่ นสะดวกในรายละเอียดด้านล่างนี ้
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง?
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง จาก
การติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางการกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มคาขอ สัญญา
จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การกรอกข้อมูลผ่านทางเว็ บไซต์ คุกกี ้ หรือ
แอพพลิเคชั่นของบริษัท หรือผ่านทางช่องทางอืน่ เช่น ระบบโทรศัพท์ที่สามารถบันทึกเสียงได้ เป็ นต้น
นอกจากนี ้ บริษัทฯ อาจได้รบั ข้อมูลของท่านจากทางแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยเป็ นสาธารณะจากฐาน
ระบบหน่วยงานราชการ หรือจากบุคคลอื่นซึง่ ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยและส่งต่อข้อมูลให้กบั บริษัทฯ
เช่น แพลตฟอร์มซือ้ ขายออนไลน์ แพลตฟอร์ม Social Media พันธมิตร บริษัทคูค่ า้ อื่นๆ เป็ นต้น
ทัง้ นีใ้ นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนัน้ บริษัทฯ จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็ น
ภายใต้วตั ถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้ง ท่านไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้
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บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรของท่านบ้าง?
ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
และให้บริการแก่ท่าน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับลูกค้า และเอกสารแนบหมายเลข 2 สาหรับ
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหาวัตถุดบิ และผู้ให้บริการต่างๆ
การใช้ข้อมูลของท่านเพือ่ การทาการตลาด
บริษัทฯ อาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อนาเสนอสินค้าหรือบริการที่อาจเป็ นประโยชน์กบั ท่าน และ อาจมีการ
ติดต่อท่านเป็ นครัง้ คราวเพื่อแจ้ง เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่หรือที่มีอยูใ่ ห้ท่านทราบ นอกจากนีบ้ ริษัท ฯ ยังอาจ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัท ในเครือทราบ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถนาเสนอสินค้าหรือบริการ
ให้ท่านทราบทางช่องทางการตลาดต่างๆ โดยการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อความและรู ปแบบ
การสื่อสารอืน่ ๆ ทัง้ นีเ้ ฉพาะเท่าที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านัน้
หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการติดต่อใดๆ ที่ท่านได้แจ้งไว้แก่ บริษัทฯ หรือหากท่านไม่ประสงค์จะได้รบั
ข้อมูลทางการตลาดใด ๆ ข้างต้นอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ทกุ เมื่อ โดยท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ
เพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องได้ ตามช่องทางตามหัวข้อ “การติดต่อบริษัทฯ”

บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีใดบ้าง?
บริษัท ฯ จะเก็ บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านไว้ โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ต่อ บุคคลภายนอกหรื อ
สาธารณะ เว้นแต่เป็ นกรณีที่บริษัทฯ ดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่านไว้
ดังปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หนังสือแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับลูกค้า และเอกสารแนบหมายเลข 2 สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหาวัตถุดิบ
และผู้ ใ ห้บ ริก ารต่ า งๆ หรือเว้นแต่บริษัท ฯ จะได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือมีเหตุอันชอบด้ว ย
กฎหมายให้ตอ้ งเปิ ดเผย

การส่งข้อมูลไปต่างประเทศ
ในการประกอบธุร กิ จ ของบริ ษัท บริษัท ฯ ไม่มีก ารน าส่งหรือเปิ ดเผยข้อมูล ส่ว นบุค คลของท่านไปยังผู้ร ับ ใน
ต่างประเทศ หากบริษัทฯ ประสงค์จะนาส่งหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผูร้ บั ในต่างประเทศ บริษทั ฯ
จะทาการแจ้ง และขอความยินยอมจากท่านก่อนการดาเนินการดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อนุญาตให้บริษทั ฯ สามารถดาเนินการได้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าจากท่าน
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การรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย บริษัท ฯ ได้นามาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึง การจากัดการ
เข้าถึงและใช้ข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ ยวข้อง การสร้างความเข้าใจและฝึ กอบรมบุคลากรของบริษัท ฯ ให้ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม การกาหนดหน้าที่ให้บุคลากรของบริษัทฯ และผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลของบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึง่ รวมถึงหน้าที่ในป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูล และหน้าที่ในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูล
หากท่านมีเหตุอนั เชื่อได้วา่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด หรือหากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ การคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดที่อยูท่ ี่ปรากฏในภายใต้หัวข้อ "การติดต่อ
บริษัทฯ”

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่ได้รบั การคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี ้
(1) สิทธิในการขอถอนความยินยอม
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการขอและได้รบั ความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ท่านมีสิทธิในการแจ้งขอถอนความยินยอมในการให้บริษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวได้ทกุ เมือ่
(2) สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบ่ ริษัทจัดเก็บไว้
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ฯ ได้จดั เก็บไว้ได้ โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รบั แจ้ง
ความประสงค์ในการใช้สิทธิดงั กล่าวจากท่าน บริษทั ฯ จะพิจารณาคาขอของท่านเพื่อดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
ทัง้ นีภ้ ายในไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาขอดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
ปฏิเสธคาขอใช้สิทธิดงั กล่าวของท่าน หากเป็ นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับ
สาเนาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่
(3) สิทธิในการขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทได้รับจากแหล่งอืน่
ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นซึง่ ไม่ใช่จากท่านโดยตรง หากบริษัท ฯ จะใช้ขอ้ มูล
ดัง กล่า วบริษัท ฯ จะด าเนิ น การแจ้งให้ท่านทราบภายใน 30 (สามสิบ ) วัน นับ จากวัน ที่ ได้รบั ข้อมูล ส่วนบุคคล
ดังกล่าว (เว้นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมายยกเว้นให้ไม่ตอ้ งแจ้ง) ในกรณี นี ้ ท่านสามารถสอบถามและขอให้บริษัท ฯ
เปิ ดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
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(4) สิทธิในการขอรั บ และขอให้บริษัทโอนย้าย หรือส่ งต่อข้อมู ลของท่านไปยังผู้ ควบคุ มข้อมู ล ส่ ว น
บุคคลอื่น ในกรณีทบี่ ริษัทมีการปรับให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรู ปแบบทีส่ ามารถ
อ่านหรือใช้งานได้โดยอุปกรณ์ทที่ างานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถส่งต่อได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่านจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้
อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ดว้ ยเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถ
ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมทัง้ มีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลใน
รู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูล
ส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้น
แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
(5) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษทั ฯ ได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1) การเก็ บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็ นการเก็ บรวบรวมได้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งขอความยิน ยอม
เนื่องจากเป็ นการจาเป็ น เพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่ ไ ม่ใ ช่ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน)
2) กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบ
ตรง
เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั แจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดงั กล่าวจากท่าน บริษทั ฯ จะทาการแยกข้อมูลของเจ้าของข้อมูล
ออกจากข้อมูลอื่นๆ ทันที อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคาขอใช้สิทธิดงั กล่าวของท่าน ในกรณี
ที่บริษัทฯ สามารถพิสูจน์ได้ว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งขอความยินยอมเนื่องจาก
เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ นัน้ มีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิง่ กว่า หรือ
เป็ นไปเพื่อการก่อตัง้ สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(6) สิทธิในการขอให้บริษัททาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยได้ให้ไว้กับ
บริษัทฯ กลายเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้
ท่านสามารถแจ้งให้บริษัท ฯ ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ใ ห้ไว้
กลายเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถงึ ตัวตนของท่านได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) เมือ่ ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามวัตถุประสงค์
2) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็ บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ และบริษัท ฯ ไม่มี
อานาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
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3) เมื่อท่านใช้สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล และบริษัท ฯ ไม่มีเหตุผลที่จะใช้ปฏิเสธคา
ขอได้ หรือ
4) เมือ่ ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อบริษัท ฯ ได้รบั แจ้งความประสงค์ในการใช้สิท ธิดังกล่าวจากท่ าน บริษัท ฯ จะพิจารณาคาขอของท่ านเพื่ อ
ดาเนินการที่เหมาะสมต่อไปทัง้ นีภ้ ายในไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาขอดังกล่าว อย่างไรก็ ตาม
บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ ใ นการปฏิ เสธคาขอใช้สิท ธิ ดังกล่าวของท่ าน หากบริษัทฯ มีความจาเป็ น และสิท ธิ ต าม
กฎหมายที่จะปฏิเสธคาขอดังกล่าวได้
(7) สิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลของท่านได้ทนั ที ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) เมื่อบริษัทฯ อยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน หรือปรับปรุ งข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ให้เป็ น
ข้อมูลปั จจุบนั ตามคาขอของท่าน
2) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ อาจถูกลบ หรือทาลายได้ แต่ท่านแจ้งขอให้ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
แทนการลบ หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ หมดความจาเป็ นในการเก็บ รักษาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้
แล้ว แต่ท่านมีความจาเป็ นต้องขอให้เก็ บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตัง้ สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
4) เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อบริษัท ฯ ได้รบั แจ้งความประสงค์ในการใช้สิท ธิดังกล่าวจากท่ าน บริษัท ฯ จะพิจารณาคาขอของท่ านเพื่ อ
ดาเนินการที่เหมาะสมต่อไปทัง้ นีภ้ ายในไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาขอดังกล่าว อย่างไรก็ ตาม
บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ ใ นการปฏิ เสธคาขอใช้สิท ธิ ดังกล่าวของท่ าน หากบริษัท ฯ มีความจาเป็ น และสิท ธิ ต าม
กฎหมายที่จะปฏิเสธคาขอดังกล่าวได้
(8) สิทธิในการขอให้บริษัทปรับปรุ งข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็ นข้อมูลทีต่ รง
ตามสภาพปั จจุบัน
ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทา่ นได้ให้ไว้กบั บริษทั ฯ หรือที่บริษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ หาก
ยังอยู่ภ ายในระยะเวลาจัดเก็ บ ข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารแนบหมายเลข 1 หนั ง สื อแจ้ ง รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับลูกค้า และเอกสารแนบหมายเลข 2
สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหาวัตถุดบิ และผู้ให้บริการต่างๆ ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลของท่านได้ทกุ เมื่อ
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่ี บว่ามีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
(9) สิทธิในการร้องเรียนในกรณีทพ
บุคคล พ.ศ. 2562
หากท่านพบว่ามีการดาเนินการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้ง
การดาเนินการที่ไม่ถกู ต้องนัน้ มายังบริษทั ฯ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้
ในกรณีที่ทา่ นประสงค์จะใช้สิทธิใดๆ ดังปรากฏข้างต้น ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านมายังบริษัท ฯ
ได้ทกุ เมื่อ ตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อที่สะดวกสาหรับท่านตามที่ระบุในหัวข้อ “การติดต่อบริษัทฯ ”
การติดต่อบริษัทฯ
ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิอย่างใดๆ ของท่านที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ ในหัวข้อ “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล” ข้างต้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สทิ ธิดงั กล่าวมายังบริษัท ฯ ได้ตามช่องทางการติดต่อของ
ทางบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล: นายวิษณุ แต้มกิตติกลุ
โทรศัพท์:

02-917-3055 ต่อ 669

โทรสาร:

02-917-3054

อีเมล:

DPO@dodaydream.com

ที่อยู:่

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กทม .10240

การใช้คุกกี้ (Cookie) เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล
คุกกี ้ (Cookie) คือ ไฟล์รูปแบบหนึ่งที่ ประกอบไปด้วยข้อความอักษร (Text) คุกกี ้ (Cookie) จะถูกสร้างขึน้ เมื่อ
ผูใ้ ช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ (Website) ซึง่ เซิรฟ์ เวอร์ (Server) มีการสร้างคุกกีไ้ ว้ โดยคุกกี ้ (Cookie) จะถูกบันทึกลงบน
บราวเซอร์ (Browser) ของท่านเมื่อท่านแวะเข้าชมเว็บไซต์นนั้ ๆ ซึ่งเนือ้ หาในคุกกีจ้ ะสามารถเรียกออกมาดูหรือ
อ่านได้โดยเซิ ร ฟ์ เวอร์ (Server) ที่ ส ร้างคุก กี ด้ ังกล่า วเท่ านั้น และเนื อ้ หาดังกล่ า วจะถูก ส่ง กลับ ไปยัง เว็ บ ไซต์
(Website) ต้นทางในการเยี่ยมชมแต่ละครัง้ ข้อความที่อยูใ่ นคุกกี ้ (Cookie) มักประกอบด้วยข้อมูลระบุตวั ตน ชื่อ
เว็บไซต์ รวมถึงตัวเลข และตัวอักษรบางอย่าง โดยคุกกีจ้ ะมีการจัดเก็บรายละเอียดพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์
และสิง่ ที่ถกู เลือกถึงบ่อยโดยท่านและบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน
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ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้คุกกีเ้ พื่อการเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลของ
ท่านได้

เว็บไซต์อนื่
เว็ บ ไซต์นี อ้ าจมี ตัว เชื่ อมโยงไปยังเว็ บ ไซต์อื่น หากท่ า นได้ก ด link ไปยัง เว็ บ ไซต์อื่น อาจเป็ น การอนุ ญ าตให้
บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลของท่านได้ บริษทั ฯ ไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์อนื่ เหล่านัน้ และไม่มี
ความรับผิดชอบต่อคาแถลงความเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ฯ บริษัทฯ
แนะนาให้ท่านอ่านประกาศความเป็ นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ทา่ นได้เยี่ยมชม
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เอกสารแนบหมายเลข 1
หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับลูกค้า
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุค คล มีก ารเก็ บ รวบรวม ใช้ และเก็ บ รัก ษาข้อมูล ของท่ า นเพื่ อวัต ถุป ระสงค์ใ นการเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยตาม
รายละเอียดที่ปรากฏใน ข้อ 1 ด้านล่าง และเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวของท่าน มีลกั ษณะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รบั การ
คุม้ ครองตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) เพื่อให้การดาเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี ้
เป็ นไปตามข้อกาหนดของ พ.ร.บ.ฯ บริษัทฯ จึงจัดทาเอกสารฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อให้ท่านได้รบั ทราบและเข้าใจสิทธิของท่านตาม
กฎหมาย รวมทัง้ เหตุผลที่บริษัทฯ ประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านโดย
ละเอียดและทาความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิใดๆ ของท่าน
1.

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษา และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทฯ

ในการประกอบธุรกิจและการดาเนินการของบริษัทฯ นัน้ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ประเภทของบุคคลที่
บริษัทฯ เก็บข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ลูกค้าของบริษัทฯ

ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด, อายุเพศ , สัญชาติ, เอกสารสาเนาบัตรยืนยันตัวตน เช่น สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตทางาน, อีเมล, เบอร์ติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ
หรือโทรสาร, ที่อยู,่ ลายมือชื่อ, รูปถ่าย, บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลือ่ นไหว, ข้อมูลเกี่ยวกับการชาระเงิน,
ข้อมูลบัตรเครดิต, ข้อมูลบัญชีธนาคาร, หมูเ่ ลือด ศาสนา ,หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ,นามบัตร
กรณีที่ลกู ค้าติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต: เพิ่มเติมการเก็บข้อมูล IP Address, ข้อมูลจาก Cookies เช่น
ประวัติการใช้งานและการตัง้ ค่าหน้า website เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ในการเก็บ 1. เพื่อการยืนยันและระบุตวั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
รวบรวม และใช้ข้อมูล
2. เพื่อปฏิบตั ิการตามสัญญากับลูกค้า
ส่วนบุคคล
3. เพื่อจัดทาบัญชี จัดทาสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ สินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกรณีมีขอ้ ร้องเรียนหรือการร้องขอ
5. เพื่อการติดต่อสือ่ สารและให้ขอ้ มูลที่จาเป็ น หรือตามที่ได้รบั การร้องขอจากลูกค้า และ/หรือ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อปฏิบตั ิการตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. เพื่อการเสนอขายสินค้าหรือบริการ และ/หรือ การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
และการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด
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ฐานความชอบด้วย
กฎหมายในการเก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมูล
ส่วนบุคล
ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาข้อมูล

2.

8. เพื่อตรวจสอบระบบปฏิบตั ิการและการรักษาความปลอดภัยในระบบการทางานของบริษัทฯ และ
ระบบการส่งข้อมูลและการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ทัง้ )Offline และ Online) ทัง้ ภายในและภายนอก
บริษัทฯ
9. เพื่อการรักษาความปลอดภัยในพืน้ ที่
10. เพื่อการใช้สทิ ธิใดๆ ตามกฎหมายตามที่จาเป็ น เช่น การร้องเรียน การแจ้งความ การฟ้องคดี
1. เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา
2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
3. เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4. ความยินยอม
ตลอดระยะเวลาที่มกี ารติดต่อและมีนิติสมั พันธ์ตา่ งๆ ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ และต่อไปอีก 10 (สิบ) ปี
นับจากวันที่สนิ ้ สุดนิติสมั พันธ์ระหว่างกัน

ประเภทของข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลที่จ ะมี ก ารเปิ ดเผย เหตุ ผ ลความจ าเป็ นในการเปิ ดเผย และ
ประเภทของบุคคลทีจ่ ะได้รับการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการประกอบธุรกิจและการดาเนินการของบริษัทฯ นัน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้กบั บุคคลภายนอก ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทีม่ ี
การเปิ ดเผย

เหตุผลความจาเป็ นในการ
เปิ ดเผย

ชื่ อ,นามสกุล,ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, 1. เพื่ อ การยื น ยัน และระบุ ตัว
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน,
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หมายเลขหนังสือเดินทาง
2. เพื่ อ ปฏิ บัติ ก ารตามสัญ ญา
กับ ลูก ค้า และการใช้สิท ธิ ที่
เกี่ยวข้องใดๆ ตามกฎหมาย
3. เพื่อการนาส่งข้อมูลที่จาเป็ น
ให้ห น่ ว ยงานราชการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ, นามสกุล ,สาเนาบัตรประชาชน ส า ห รั บ ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า แ ล ะ
และลายมือชื่อ
ตรวจสอบเอกสารสัญญา และ/
หรือบัญชี รายงานต่างๆ เพื่อการ
ตรวจสอบภายในบริษัทและ/หรือ
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี แ ล ะ
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ฐานความชอบด้วย
กฎหมายในการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
1. เพื่อการปฏิบตั ิตาม
สัญญา
2. เพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย
3. เพื่อการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย

ประเภทของบุคคลที่จะได้รับ
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- หน่ ว ย ง า นร า ช ก า ร เ ช่ น
กรมสรรพากร ศาล ต ารวจ
เป็ นต้น
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัทฯ เช่น
ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษาวิชาชีพ
ผูใ้ ห้บริการด้าน Call Center
เป็ นต้น
1. เพื่อประโยชน์โดย - บริษัทในเครือ
ชอบด้วยกฎหมาย - ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว น
2. เพื่อการปฏิบตั ิตาม
บุ ค ค ล ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ เ ช่ น
กฎหมาย
ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษาวิชาชีพ

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทีม่ ี
การเปิ ดเผย

ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู,่ อีเมล, เบอร์
ติดต่อ เช่น เบอร์มือถือ, โทรศัพท์
และ/หรือ โทรสาร

3.

เหตุผลความจาเป็ นในการ
เปิ ดเผย

ฐานความชอบด้วย
กฎหมายในการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล

ด าเนิ น การใดตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด
เพื่ อ เป็ น ข้อ มูลสาหรับ ใช้ใ นการ ความยินยอม
เสนอขายสินค้า หรือบริการ และ/
หรื อ การเสนอรายการส่ง เสริม
การขายใดๆ ต่อลูกค้า หรือ จัดส่ง
สินค้าให้กบั ลูกค้า

ประเภทของบุคคลที่จะได้รับ
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทผูใ้ ห้บริการตรวจสอบ
ภายในองค์กร
- บริษัทในเครือ
- ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว น
บุ ค คลของบริ ษั ท ฯ เช่ น ผู้
ให้บ ริ ก ารด้า น Call Center
เป็ นต้น

การเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของบริษัทฯ

หากท่านมีความประสงค์จะร่วมงาน เข้าทาสัญญาหรือก่อนิติสมั พันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลสาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิ จ
หรือธุรกรรมกับบริษัทฯ การที่บริษัทฯ ไม่ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนิน ธุรกรรม หรือ
ปฏิบตั ิตามคาร้องขอของท่านได้
อนึ่ง หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษทั ฯ เก็บ และ/หรือ ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอม
ของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 5 ของ
เอกสารฉบับนี ้
หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูอ้ ื่นแก่บริษัทฯ ท่านยืนยันว่าเจ้าของข้อมูลผูน้ นั้ ได้พิจารณาหนังสือแจ้งฯ นีแ้ ล้ว และได้ให้
ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามหนังสือแจ้งฯ นี ้ โดยท่านต้องนาส่งหรือแสดงหลักฐานการให้
ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ตามที่บริษทั ฯ อาจร้องขอ

4.

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ มีสิทธิที่ได้รบั การคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของหนังสือฉบับนี ้
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5.

การติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านต่อ บริษัท ฯ เพื่อใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางที่
สะดวก ดังรายละเอียดการติดต่อ ต่อไปนี ้
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน)
[เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]:
โทรศัพท์:

02-917-3055 ต่อ 669

โทรสาร :

02-917-3054

อีเมล

DPO@dodaydream.com

ทีอ่ ยู่:

:

นายวิษณุ แต้มกิตติกลุ

32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กทม .10240
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เอกสารแนบหมายเลข 2
หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหาวัตถุดบิ และผู้ให้บริการต่างๆ
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุค คล มีก ารเก็ บ รวบรวม ใช้ และเก็ บ รัก ษาข้อมูล ของท่ า นเพื่ อวัต ถุป ระสงค์ใ นการเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1 ด้านล่าง และเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวของท่าน มีลกั ษณะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รบั การ
คุม้ ครองตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) เพื่อให้การดาเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี ้
เป็ นไปตามข้อกาหนดของ พ.ร.บ.ฯ บริษัทฯ จึงจัดทาเอกสารฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อให้ท่านได้รบั ทราบและเข้าใจสิทธิข องท่านตาม
กฎหมาย รวมทัง้ เหตุผลที่บริษัทฯ ประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านโดย
ละเอียดและทาความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิใดๆ ของท่าน
1.

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษา และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทฯ

ในการประกอบธุรกิจและการดาเนินการของบริษัทฯ นัน้ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ประเภทของบุคคลที่
บริษัทฯ เก็บข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

พันธมิตรทางธุรกิจ ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ และผูใ้ ห้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด, อายุ, เพศ, สัญชาติ, เอกสารสาเนาบัตรยืนยันตัวตน เช่น สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตทางาน, อีเมล, เบอร์ติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ
หรือโทรสาร, ที่อยู่, ลายมือชื่อ, รู ปถ่าย, ข้อมูลบัญชีธนาคาร, บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว, หมู่
เลือด, ศาสนา, หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์, นามบัตร, Line ID, ชื่อโรงงาน/สถานประกอบการ/ ที่
ทางาน, ประวัติการศึกษา/ประวัติการทางาน/ประวัติย่อ (Resume), ประวัติอาชญากรรม (เฉพาะผูท้ ี่
ให้บริการบางประเภท)
กรณีที่มีการติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต: เพิ่มเติมการเก็บข้อมูล IP Address, ข้อมูลจาก Cookies เช่น
ประวัติการใช้งานและการตัง้ ค่าหน้า website เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ในการเก็บ 1. เพื่อการยืนยันและระบุตวั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
รวบรวม และใช้ข้อมูล 2. เพื่อการติดต่อประสานงานการเข้าทา และการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการ, ปฏิบตั ิการตามสัญญา
ส่วนบุคคล
3. เพื่อจัดทาบันทึก สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการสินค้าและบริการ
4. เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกรณีมีขอ้ ร้องเรียนหรือการร้องขอ
5. เพื่อการติดต่อสือ่ สารและให้ขอ้ มูลที่จาเป็ น หรือตามที่ได้รบั การร้องขอจากคูค่ า้ ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ
และผูใ้ ห้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
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6.
7.

ฐานความชอบด้วย
กฎหมายในการเก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมูล
ส่วนบุคล
ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาข้อมูล

เพื่อปฏิบตั ิการตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการ และการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า บริการ
ของบริษัทฯ เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด
8. เพื่อตรวจสอบระบบปฏิบตั ิการและการรักษาความปลอดภัยในระบบการทางานของบริษัทฯ และ
ระบบการส่งข้อมูลและการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ทัง้ ( Offline และ Online) ทัง้ ภายในและภายนอก
บริษัทฯ
9. เพื่อการรักษาความปลอดภัยในพืน้ ที่
10. เพื่อการใช้สทิ ธิใดๆ ตามกฎหมายตามที่จาเป็ น เช่น การร้องเรียน การแจ้งความ การฟ้องคดี
1. เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา
2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
3. เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4. ความยินยอม
ตลอดระยะเวลาที่มกี ารติดต่อและมีนิติสมั พันธ์ตา่ งๆ ระหว่างคูค่ า้ ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ และผูใ้ ห้บริการต่างๆ
และบริษัทฯ และต่อไปอีก 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่สนิ ้ สุดนิติสมั พันธ์ระหว่างกัน
ในกรณีที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นของผูป้ ระสานงานทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาแทน คูค่ า้ ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ และผู้
ให้บริการต่างๆ ซึง่ เป็ นนิติบคุ คล:
ตลอดระยะเวลาที่มกี ารติดต่อและมีนิติสมั พันธ์ตา่ งๆ ระหว่างคูค่ า้ ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ และผูใ้ ห้บริการต่างๆ
และบริษัทฯ และต่อไปอีก 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่สนิ ้ สุดนิติสมั พันธ์ระหว่างกัน หรือจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงผูม้ ีอานาจลงนาม หรือผูป้ ระสานงาน

2.

ประเภทของข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลที่จ ะมี ก ารเปิ ดเผย เหตุ ผ ลความจ าเป็ นในการเปิ ดเผย และ
ประเภทของบุคคลทีจ่ ะได้รับการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการประกอบธุรกิจและการดาเนินการของบริษัทฯ นัน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้กบั บุคคลภายนอก ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทีม่ ี
การเปิ ดเผย

เหตุผลความจาเป็ นในการ
เปิ ดเผย

ชื่ อนามสกุล-,ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, 1. เพื่ อ การยื น ยัน และระบุตัว
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน,
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หมายเลขหนังสือเดินทาง
2. เพื่ อ ปฏิ บัติ ก ารตามสัญ ญา
และการใช้สิ ท ธิ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ใดๆ ตามกฎหมาย
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ฐานความชอบด้วย
กฎหมายในการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
1. เพื่อการปฏิบตั ิตาม
สัญญา
2. เพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย

ประเภทของบุคคลที่จะได้รับ
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- หน่ ว ย ง า นร า ช ก า ร เ ช่ น
กรมสรรพากร ศาล ต ารวจ
เป็ นต้น
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทีม่ ี
การเปิ ดเผย

เหตุผลความจาเป็ นในการ
เปิ ดเผย
3. เพื่อการนาส่งข้อมูลที่จาเป็ น
ให้ห น่ ว ยงานราชการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฐานความชอบด้วย
กฎหมายในการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
3. เพื่อการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย

ประเภทของบุคคลที่จะได้รับ
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว น
บุ ค ค ล ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ เ ช่ น
ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษาวิชาชีพ
เป็ นต้น
ชื่อ, นามสกุล, สาเนาบัตรประชาชน ส า ห รั บ ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า แ ล ะ 1. เพื่อประโยชน์โดย - บริษัทในเครือ
และลายมือชื่อ
ตรวจสอบเอกสารสัญญา และ/
ชอบด้วยกฎหมาย - ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว น
หรือ บัญชี รายงานต่างๆ เพื่อการ 2. เพื่อการปฏิบตั ิตาม
บุ ค ค ล ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ เ ช่ น
ตรวจสอบภายในบริ ษั ท ฯ และ
กฎหมาย
ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษาวิชาชีพ
หรื อ การตรวจสอบบัญ ชี และ/
บริษัทผูใ้ ห้บริการตรวจสอบ
หรือ การดาเนินการอื่นใดตามที่
ภายในองค์กร
กฎหมายกาหนด
ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู,่ อีเมล, เบอร์
เพื่ อ เป็ น ข้อ มูลสาหรับ ใช้ใ นการ ความยินยอม
- บริษัทในเครือ
ติดต่อ เช่น เบอร์มือถือ, โทรศัพท์
ติ ด ต่อ ประสานงาน การซื อ้ ขาย
และ/หรือ โทรสาร
สินค้า หรือบริการ และ/หรือ การ
ติดต่อเพื่อซือ้ สินค้าหรือใช้บริการ
อย่างใดๆ

3.

การเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของบริษัทฯ

หากท่านมีความประสงค์จะร่วมงาน เข้าทาสัญญาหรือก่อนิติสมั พันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลสาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิ จ
หรือธุรกรรมกับบริษัทฯ การที่บริษัทฯ ไม่ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนิน ธุรกรรม หรือ
ปฏิบตั ิตามคาร้องขอของท่านได้
อนึ่ง หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษทั ฯ เก็บ และ/หรือ ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอม
ของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 5 ของ
เอกสารฉบับนี ้
หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูอ้ ื่นแก่บริษัทฯ ท่านยืนยันว่าเจ้าของข้อมูลผูน้ นั้ ได้พิจารณาหนังสือแจ้งฯ นีแ้ ล้ว และได้ให้
ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามหนังสือแจ้งฯ นี ้ โดยท่านต้องนาส่งหรือแสดงหลักฐานการให้
ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ตามที่บริษทั ฯ อาจร้องขอ
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4.

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ มีสิทธิที่ได้รบั การคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ของหนังสือฉบับนี ้
5.

การติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านต่อ บริษัท ฯ เพื่อใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางที่
สะดวก ดังรายละเอียดการติดต่อ ต่อไปนี ้
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน)
[เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]:

นายวิษณุ แต้มกิตติกลุ

โทรศัพท์:

02-917-3055 ต่อ 669

โทรสาร:

02-917-3054

อีเมล:

DPO@dodaydream.com

ทีอ่ ยู่:

32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กทม. 10240
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เอกสารแนบหมายเลข 3
หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สาหรับผู้สมัครงาน หรือผู้สมัครฝึ กงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้สมัครงาน หรือผู้สมัครฝึ กงาน
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุค คล มีก ารเก็ บ รวบรวม ใช้ และเก็ บ รัก ษาข้อมูล ของท่ า นเพื่ อวัต ถุป ระสงค์ใ นการเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1 ด้านล่าง และเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวของท่าน มีลกั ษณะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รบั การ
คุม้ ครองตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) เพื่อให้การดาเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี ้
เป็ นไปตามข้อกาหนดของ พ.ร.บ.ฯ บริษัทฯ จึงจัดทาเอกสารฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อให้ท่านได้รบั ทราบและเข้าใจสิทธิข องท่านตาม
กฎหมาย รวมทัง้ เหตุผลที่บริษัทฯ ประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านโดย
ละเอียดและทาความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิใดๆ ของท่าน
1.

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษา และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทฯ

ในการประกอบธุรกิจและการดาเนินการของบริษัทฯ บริษัทฯมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ประเภทของ
บุคคลที่บริษัท
ฯ เก็บข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ผู้ ส มั ค ร ง า น ชื่ อ, นามสกุล , อายุเพศ ,, วันเกิ ด ,
แ ล ะ ผู้ ส มั ค ร สัญชาติ , ที่อยู่ ,อีเมล, เบอร์ติดต่อ
ฝึ กงาน
เช่ น หมายเลขโทรศัพ ท์ หมายเลข
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ โทรสาร ,
ลายมือชื่อ, รู ปถ่าย ,เอกสารสาเนา
บัต รยื น ยัน ตัว ตน เช่ น สาเนาบัต ร
ประชาชน ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง
ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตทางานเชือ้ ,
, หมู่ เ ลื อ ด , ศาสนา , ชาติ ข้อ มู ล
สุขภาพ เช่น โรคประจาตัว , ประวัติ
การฝึ กอบรมและบั น ทึ ก ผลการ
อบรม ประ , วัติ ก ารศึก ษา ประวัติ ,

วัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล
1. เพื่อการยืนยันและระบุ
ตัว เจ้า ของข้อ มูลส่ว น
บุคคล
2. เพื่ อ การติ ด ต่อ สื่อ สาร
และพิจารณาคัดเลือก
และจ้างงานบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
กับตาแหน่งงาน
3. เพื่ อ การใช้ สิ ท ธิ ใ ดๆ
ตามกฎหมายตามที่
จาเป็ น
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ฐานความชอบด้วย
ระยะเวลาในการ
กฎหมายในการ
เก็บรักษาข้อมูล
เก็บรวบรวม และ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคล
1. เพื่ อ การปฏิ บั ติ ภายใน 5 (ห้า ) ปี นับ
ตามสัญญา
จากวันที่ได้รบั ข้อมูล
2. เพื่ อ ประโยช น์
โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย
3. เพื่ อ การปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย
4. ความยินยอม

ประเภทของ
บุคคลที่บริษัท
ฯ เก็บข้อมูล

บุ ค ค ล ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ผู้ ส มั ค ร ง า น
ห รื อ ผู้ ส มั ค ร
ฝึ กงาน

2.

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

วัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล

ฐานความชอบด้วย
กฎหมายในการ
เก็บรวบรวม และ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคล

ระยะเวลาในการ
เก็บรักษาข้อมูล

ข้อ มูล ,รางวัลที่ ได้ร ับ , การท างาน
,การตรวจประวั ติ อ าชญากรรม
( วิ ดี โ อ ) บั น ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหว ,
กีฬากิจกรรมที่สนใจ/
ชื่อ ,นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ , 1. เพื่อการยืนยันและระบุ 1. เพื่ อ ประโยชน์ ภายใน 5 (ห้า) ปี นับ
สถานที่ ท างานหรื อ หน่ ว ยงานที่
ตัว เจ้า ของข้อ มูลส่ว น
โดยชอบด้ ว ย จากวันที่ได้รบั ข้อมูล
ความสัม พั น ธ์ กั บ ผู้ส มัค ร , สัง กั ด
บุคคล
กฎหมาย
งาน หรือผูส้ มัครฝึ กงาน
2. เพื่ อ การติ ด ต่อ สื่อ สาร 2. ความยินยอม
ในกรณี ยื น ยัน ประวัติ
แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
ผู้ ส มั ค ร ง า น ห รื อ
ผูส้ มัครฝึ กงาน

ประเภทของข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลที่จ ะมี ก ารเปิ ดเผย เหตุ ผ ลความจ าเป็ นในการเปิ ดเผย และ
ประเภทของบุคคลทีจ่ ะได้รับการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการประกอบธุรกิจและการดาเนินการของบริษัทฯ บริษทั ฯ ไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลภายนอก
หากบริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้กบั บุคคลภายนอก บริษัทฯ จะทาการสอบถามและขอความยินยอม
จากท่านก่อนดาเนินการ เว้นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน
ได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากท่านเป็ นการล่วงหน้า
3.

การเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของบริษัทฯ

ในการพิจารณาและยืนยันคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี ้ ในกรณีที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลสาคัญและจาเป็ นต่อการพิจารณา
คุณสมบัติสาหรับตาแหน่งงานที่ท่านสมัครเข้ามา หากบริษัทฯ ไม่ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทาให้ท่านเสียสิทธิใน
การได้รบั การพิจารณาความเหมาะสมสาหรับตาแหน่งงานนัน้ ๆ ได้
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อนึ่ง หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษทั ฯ เก็บ และ/หรือ ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอม
ของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อ บริษัท ฯ หรือเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 5 ของ
เอกสารฉบับนี ้
หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูอ้ ื่นแก่ บริษัทฯ ท่านยืนยันว่าเจ้าของข้อมูลผูน้ นั้ ได้พิจารณาหนังสือแจ้งฯ นีแ้ ล้ว และได้ให้
ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามหนังสือแจ้งฯ นี ้ โดยท่านต้องนาส่งหรือแสดงหลักฐานการให้
ความยินยอมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ตามที่บริษทั ฯ อาจร้องขอ
4.

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ มีสิทธิที่ได้รบั การคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ของหนังสือฉบับนี ้
5.

การติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านต่อบริษัทฯเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางที่สะดวก
ดังรายละเอียดการติดต่อ ต่อไปนี ้
[เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]:

นายวิษณุ แต้มกิตติกลุ

โทรศัพท์:

02-917-3055 ต่อ 669

โทรสาร:

02-917-3054

อีเมล:

DPO@dodaydream

ทีอ่ ยู่:

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน)
32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กทม. 10240

18

