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ประกาศความเปนสวนตัวของบริษัท โคเดียม จำกัด

สำหรับผูสมัครงาน สมาชิกในครอบครัวของผูสมัครงาน หรือบุคคลใดที่ผูสมัครงานไดใหขอมูลไว

บริษัท โคเดียม จำกัด (“บริษัทฯ”) ไดใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครงาน สมาชิกในครอบครัวของผูสมัครงาน

หรือบุคคลใดที่ผูสมัครงานไดใหขอมูลไว โดยประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ไดอธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล รวมถึงสิทธิตาง ๆ ของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ขอบเขตการมีผลใชบังคับ

1.1. บุคคลที่ประกาศฯ มีผลใชบังคับ

ประกาศฯ นี้มีผลใชบังคับกับผูสมัครงาน ผูที่สนใจเขารวมทำงานกับบริษัทฯ รวมถึงแตไมจำกัดสมาชิกในครอบครัวของผูสมัครงาน หรือ

บุคคลใดที่ผูสมัครงานไดใหขอมูลไว (“ทาน”)

2. ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวม

2.1. แหลงที่มาของขอมูล

2.1.1 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง

บริษัทฯ ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรงผานขั้นตอนการสรรหาพนักงานและรับสมัครพนักงาน ขั้นตอนการสัมภาษณและคัดเลือก และ

กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากขั้นตอนที่บริษัทฯ สรรหาพนักงานผานชองทางตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดจัดเตรียมไว เชน เว็บไซต อีเมล โทรศัพท

แบบสอบถาม ใบสมัคร หรือชองทางอื่นใด

2.1.2 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลของทานจากแหลงอื่น เชน ผูสมัครงาน ตัวแทนจัดหางาน เว็บไซตสมัครงาน บุคคลที่ทานไดอางอิงหรือผูใหการรับรอง

หรือจากการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของทาน เชน จากมหาวิทยาลัยที่ทานจบการศึกษา หนวยงานหรือองคกรเดิมที่ทานเคยปฏิบัติงาน หนวย

งานราชการ เปนตน 

3. ประเภทขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคลของทานเทาที่จำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ในขอ 6  เทานั้น

ทั้งนี้ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะเปนไปตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ เปนรายกรณีไป

โดยขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

3.1. ขอมูลทั่วไป ไดแกขอมูลดังตอไปนี้

ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล

3.1.1. ขอมูลสวนบุคคล - ชื่อ นามสกุล ชื่อเลน

- ลายมือชื่อ
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ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล

- สัญชาติ

- เพศ อายุ วันเดือนปเกิด

- สถานภาพการสมรส

- รูปถาย

- ขอมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที่ใชในการะบุและยืนยันตัวตน

เชน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับรถ เปนตน

3.1.2. ขอมูลติดตอ - ที่อยูตามเอกสารสำคัญ ที่อยูตามปจจุบัน สถานที่ทำงาน

- หมายเลขโทรศัพท อีเมล ไลนไอดี (Line id)

3.1.3. ขอมูลการศึกษาและการทำงาน - ประวัติการศึกษา

- ประวัติการทำงาน

- เงินเดือนสุดทาย เงินเดือนที่คาดหวัง

- วันที่สามารถเริ่มทำงาน

- ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร ความพิเศษอื่น

ๆ

3.1.4. ขอมูลทางเทคนิค - ภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากการบันทึกวิดีโอ

- ภาพจากกลองวงจรปด

- ขอมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใชงานบนเว็บไซตของบริษัทฯ

3.1.5. ขอมูลอื่น ๆ - ขอมูลอุปนิสัยของทาน

- ขอมูลผลการสัมภาษณงานของทาน

3.2 ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (Sensitive Data)

ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่ไดกำหนดไวตามมาตรา 26 พระราชบัญญัตคิุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ

ไมมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวของทาน ยกเวนแตเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในขอ 6 เทานั้น เชน ขอมูลศาสนา เปนตน

ในกรณีที่บริษัทฯ เรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนของทาน ยกเวนแตกรณีที่บริษัทฯ เก็บสำเนาบัตรประชาชนของทานโดยมีความจำเปนจะตองใช

ขอมูลศาสนาและ/หรือหมูโลหิต บริษัทฯ ขอใหทานทำขอมูลตอไปนีเ้ปนขอมูลที่ไมสามารถมองเห็นได โดยขอใหทานขีดฆาขอมูลศาสนาและ/หรือหมู

โลหิตที่ปรากฏอยูบนหนาสำเนาบัตรประชาชน เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลออนไหวจาก

ทาน ในกรณีที่ทานไมไดทำการขีดฆา บริษัทฯ จะถือวาทานยินยอมใหบริษัทฯ ขีดฆาขอมูลดังกลาวไดเอง

4. การเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

ในกรณีที่ทานเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ บริษัทไมมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว

คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ เวนแตไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครอง หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี ในกรณีที่

บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลดังกลาว บริษัทฯ จะทำ

การลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลดังกลาวทันที เวนแตเปนกรณีที่มฐีานทางกฎหมายใหอำนาจบริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ไดโดยไมตองขอความยินยอม ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลที่จำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับทานและบริษัทฯเทานั้น
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5. วิธีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และมีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานดัง

ตอไปนี้

5.1. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในประเทศไทย

5.2. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในตางประเทศ

6. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน และมีฐานทางกฎหมาย ดังนี้

ทั้งนี้วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายจะเปนไปตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ จึงขอใหเลือกใชวัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายเปน

รายกรณีไป

ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย

6.1 เพื่อการรับสมัครงานที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ รวมถึงแตไมจำกัดที่ผูสมัครงาน

ดำเนินการติดตอเขามาดวยตนเอง ตัวแทนจัดหางาน เว็บไซตสมัครงาน

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

6.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครงานใหเปนไปตามที่กำหนด การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

(Legitimate Interests)

6.3 เพื่อดำเนินการสัมภาษณงาน วิเคราะหตรวจสอบประวัติการศึกษา ประสบการณ

ทำงานที่เกี่ยวของ

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

6.4 เก็บรักษาไวเพื่อพิจารณาตำแหนงงานที่เปดรับใหมในอนาคตในกรณีที่บริษัทฯ

อาจเปดรับตำแหนงที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของทาน

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

(Legitimate Interests)

6.5 เพื่อติดตอในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับทาน ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

(Legitimate Interests)

6.6 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะดานการสาธารณสุข เชน

การปองกันดานสุขภาพจากโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดตอหรือแพร

เขามาในราชอาณาจักร เปนตน

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

6.7 เพื่อการดำเนินการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัท รวมถึงแตไมจำกัดบริเวณ

โดยรอบ บริษัทอาจมีการบันทึกภาพของทานผานทางระบบกลองวงจรปด (CCTV)

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

(Legitimate Interests)

6.8 เพื่อการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เชน การดำเนินตาม

คำรองขอของทานเมื่อทานขอใหใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล การทำให

ขอมูลสวนบุคคลของทานมีความถูกตองเปนปจจุบัน เปนตน

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation)

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย

(Legitimate Interests)

โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานและ/หรือบุคคลที่สามตามฐานทางกฎหมายที่พระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหอำนาจไวไดโดยไมจำตองขอความยินยอม อยางไรก็ตามมีบางกรณีที่บริษัทอาจตองขอความยินยอมจากทาน

โดยชัดแจง เนื่องจากฎหมายกำหนดไว ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานผานทาง “แบบ

ฟอรมใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” ตอไป ทั้งนี้ในกรณขีองบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวของกับทาน หากมีกรณีที่บริษัทฯ จะตองขอความ

ยินยอมโดยชัดแจง ทานจะตองเปนผูดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผลขอมูลของบุคคลที่สามใหกับบริษัทฯ

บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากทานในกิจกรรมตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังนี้

ขอที่ วัตถุประสงค ฐานในการประมวลผล

6.9 เพื่อการดำเนินการใด ๆ ระหวางทานกับบริษัทฯ ที่ตองขอความยินยอม เชน การ

ขอเก็บรวบรวมขอมูลศาสนาเพื่อการพิสูจนและการยืนยันตัวตนของทาน รวมถึง

การจัดสวัสดิการที่เกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนาของทาน เปนตน

ฐานความยินยอม

(Consent)

บริษัทฯ ขอแจงวาในกรณีที่ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือมีความจำเปนตองใหขอมูล

สวนบุคคลเพื่อเขาทำสัญญานั้น ในกรณีที่ทานไมประสงคใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทฯ อาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย

สัญญา หรือการใหบริการบางประการกับทานได เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งจำเปนในขั้นตอนดังกลาวนั้น

ขอมูลใด ๆ ที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัตคิุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช

บังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใชขอมูลดังกลาวไดตอไปภายใตวัตถปุระสงคเดิม ทั้งนี้หากทานไมประสงคจะใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช

ขอมูลที่ไดรับจากทานกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวนแตกฎหมายจะกำหนดเอาไวเปนอยางอื่น ทานสามารถแจงยกเลิกความยินยอมใหเก็บ

รวบรวมและใชขอมูล โดยการติดตอมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตามชองทางที่บริษัทฯ ไดจัดเตรียมไวในขอ 12 ของประกาศฯ

7. การเปดเผยขอมูล

บริษัทฯ อาจจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกผูอื่นภายใตความยินยอมของทานหรือที่กฎหมายอนุญาตใหเปดเผยไดเทานั้น และ

บริษัทฯ จะทำใหแนใจวาผูรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของทานอยางเหมาะสมและเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาที่จำเปน

โดยบริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลดังตอไปนี้

7.1. การบริหารจัดการภายในองคกร

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลภายในของทานภายในบริษัทฯ เทาที่จำเปนสำหรับการบริหารจัดการตาง ๆ ของทานภายใตประกาศนี้เพื่อประโยชนของ

ทานและผูอื่นมากขึ้น

7.2. การบังคับใชกฎหมาย

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหนวยงานราชการรองขอ บริษัทฯ มีความจำเปนที่จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเทาที่จำเปนใหแกหนวยราชการ

เชน ศาล หรือหนวยราชการอื่น เปนตน

7.3. ผูใหบริการ

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางกับผูใหบริการ สำหรับดำเนินการตาง ๆ ทีเกี่ยวของเทานั้น
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8. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล

บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตามระยะเวลาที่จำเปนเพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้

อยางไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเปนตองเก็บรักษาไวตอไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไวเปนอยางอื่น หรือเพื่อใหการปฏิบัตติามสัญญา

ลุลวงเสร็จสมบูรณ

บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได เมื่อหมดความจำเปน หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว

9. สิทธิของเจาของขอมูล

ทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิดำเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้

9.1. สิทธิขอถอนความยินยอม (Right To Withdraw Consent)

หากทานไดใหความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไว ไมวาจะเปนความยินยอมที่ทานใหไวกอน

วันที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น ทานมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดเวลา

9.2. สิทธิขอเขาถึงขอมูล (Right To Access)

ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ ทำสำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวม

ถึงขอใหบริษัทฯ เปดเผยวาบริษัทฯ ไดขอมูลสวนบุคคลของมาไดอยางไร

9.3. สิทธิขอถายโอนขอมูล (Right To Data Portability)

ทานมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลของตน ในกรณีที่บริษัทฯ ไดจัดทำขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบใหสามารถอานหรือใชงานไดดวย

เครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอใหบริษัทฯ สงหรือโอน

ขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัตแิละมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ

สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแตไมสามารถดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค

9.4. สิทธิขอคัดคาน (Right To Object)

ทานมีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได

หากการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเปนภายใตประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไมเกินขอบเขตที่ทานสามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน

บริษัทจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดวามีความสำคัญ

ยิ่งกวาสิทธิขั้นพื้นฐานของทาน หรือเปนไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสูในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี

9.5. สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล (Right To Erasure/Destruction)

ทานมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของตน หรือทำใหขอมูลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนได หากทานมีความเชื่อวาขอมูล

สวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือเห็นวาบริษัทฯ หมดความจำเปนในการเก็บรักษาขอมูลตาม

วัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิคัดคานตามที่แจงไวขางตน

9.6. สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล (Right To Restriction Of Processing)

ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางตรวจสอบตามคำรองขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคล

หรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเปนและตองลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวของแตทานขอ

ใหบริษัทฯ ระงับการใชแทน

9.7. สิทธิขอใหแกไขขอมูล (Right To Rectification)
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ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของตนเองใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด

9.8. สิทธิรองเรียน (Right To Lodge A Complaint)

ทานมีสิทธิรองเรียนตอผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากทานเชื่อวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนเอง

เปนการกระทำในลักษณะที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

ทานสามารถใชสิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลขางตนได โดยติดตอมาที่เจาหนาทีคุ่มครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตาม

รายละเอียดทายประกาศนี้ บริษัทฯ จะแจงผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับคำขอใชสิทธิจากทาน ตามแบบฟอรม

หรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทปฏิเสธคำขอ บริษัทฯ จะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหทานทราบผานชองทางตาง ๆ เชน ขอความ (SMS)

อีเมล โทรศัพท จดหมาย เปนตน

10. การสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ

บริษัทฯ อาจมีการสงหรือโอนขอมูลไปยังบุคคล องคกร หรือเซิรฟเวอรทีต่ั้งอยูในตางประเทศ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายที่ได

ระบุไวในขอ 6 เทานั้น ทั้งนี้บริษัทจะใชความระมัดระวังและคำถึงนึงความปลอดภัยของทานเปนสำคัญ โดยจะสงหรือโอนขอมูลเทาที่จำเปนเทานั้น โดย

บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการตาง ๆ เพื่อใหมั่นใจวาการโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลอยางเพียงพอหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

11. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัว

เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานอยางมปีระสิทธิภาพ บริษัทฯ

อาจตรวจสอบแลวทำการ แกไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศคุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ ฉบับนีไ้ดทุกเมื่อ โดยบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบหลังการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวทุกครั้ง

ประกาศฉบับนี้แกไขลาสุดและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565

12. รายละเอียดของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

หากทานมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวของบริษัทฯ หรือตองการใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลสวน

บุคคล โปรดติดตอมาที่ บริษัท โคเดียม จำกัด

ที่อยู 865 ชั้นที่ 7 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2612-3838 contact@codium.co

tel:026123838
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