คำประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice)
บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
1. คำนิยาม
“ท่าน”

หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จำกัดเฉพาะ นักลงทุน ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ลูกค้า พนักงาน บุคลากร ตัวแทนและบุคคลใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท

“บริษัท”

หมายถึง บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

“บริษัทในกลุ่ม”

หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งโดยบริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์ม านซ์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

“กฎหมายว่าด้วยการ หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่
คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว น เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต
บุคคล”
“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมู ลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ประมวลผล”

หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม
เช่ น การเก็ บ รวบรวม การบั น ทึ ก การจัด ระบบ การจั ด เก็ บ การปรับ เปลี่ ย นหรื อ การ
ดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือ
การทำให้ ส ามารถเข้ า ถึ งหรือ พร้อ มใช้ งานโดยวิ ธีใด ๆ) การจั ด เรีย ง การนำมารวมกั น
การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
บุคคล”
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมู ล หมายถึง บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิติ บุ คคลซึ่งดำเนิ น การเกี่ยวกั บการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ
ส่วนบุคคล”
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
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2. รายละเอียดทั่วไป
ประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล
ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัท ประกอบกิจการในประเทศไทย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและ
ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
3. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.บริษัท เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ บริษัท โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัท โดยตรง กรณีนี้มัก
เกิดขึ้นเมื่อท่าน กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน กรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากท่านโดยอั ตโนมัติ: บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค
บางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของ
ท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุก กี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู
[นโยบายการใช้คุกกี]้
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับมาจากบุคคลภายนอก: บริษัท อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจาก
บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิเช่น การทำธุรกิจแฟรนไชส์ การทำการตลาดผ่าน Online Travel Agency
(OTA) เป็นต้น
3.2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในประกาศแจ้ง
การประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุค คลกำหนดให้ ต้องได้ รับ ความยิน ยอมจากท่ าน บริษั ท จะขอความยิ นยอมโดยชัดแจ้งจากท่ านเพื่ อให้ บ ริษั ท สามารถ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม
4.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็น ส่ว นตัวนี้ เป็น ข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าและนักลงทุน ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผูถ้ ือหลักทรัพย์ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คู่สัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ย วข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็น
คู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ
ผู้รับทำงาน ทีป่ รึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
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3. บุคลากรของบริษัท ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่บริษัท กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ไ ด้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรง
จากบริษัท และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัท
4. ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสว่ นตัวมาทีบ่ ริษัท ทั้งที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงาน/สมัครทุน เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/
ผู้ฝึกงาน/ผู้ขอรับทุนของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้รับคัดเลือกจากบริษัท และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัว
ผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง
4.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้ ประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) นี้
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ บริษัท โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมั ติ
หรือข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัท ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น
1. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาหนังสือเดิน ทาง
(Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ
ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ
3. ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ อาทิ ที่ อ ยู่ อ าศั ย หมายเลขโทรศั พ ท์ อี เมล ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ ทางโซเชี ย ลมี เดี ย และ
รายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
5. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาทิ ข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Trading Account) ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ข้อมูลการฝาก/ถอนหลักทรัพย์ ข้อมูลการ
โอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์ และข้อมูลการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์
6. ข้ อ มู ล ด้ า นเทคนิ ค อาทิ ข้ อ มู ล การเข้ า ใช้ ง านเว็ บ ไซต์ แ ละระบบต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้
งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิ วเตอร์ รหัสประจำตัวอุ ปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูล
เครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่ อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser)
ข้ อ มู ล บั น ทึ ก การเข้ า ออกระบบ ข้ อ มู ล แอปพลิ เคชั น หรื อ เว็ บ ไซต์ ที่ ท่ านเข้ า ถึ งก่ อ นแ ละหลั ง (Referring
Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำ
ธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชม
ระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูล ที่บริษัท ได้เก็บรวบรวม
ผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือ
รับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึก ษา ความสามารถทาง
ภาษา ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียน วันที่หมดอายุทะเบี ยน
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การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติห น้าที่ วันที่เริ่มงาน ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดโดย
บริษัท หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง
8. ข้ อ มู ล อื่ น ๆ อาทิ บั น ทึ ก ภาพและ/หรือ เสี ย งผ่ านกล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) ภาพถ่ า ย บั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง
บันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการซื้อสินค้าหรือบริการ
4.3. ในกรณีทบี่ ริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัท จะดำเนินการกับข้อมูล
ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
5. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.1. บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดั งต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”)
และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
• เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอ
ของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
• เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
• เป็ น การจำเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายของบริ ษั ท หรื อ ของบุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น
นอกเหนือไปจากบริษัท
• เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้ าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
• เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
• เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่ อ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
• ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณี
ที่ระบุข้างต้น หรือตามกรณีที่ระบุในตารางล่า งนี้ ทั้งนี้ หากบริษัท ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจาก
ท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้
แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และบริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีทบี่ ริษัท สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัด
แจ้งจากท่าน
5.2. เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 5.1 ข้างต้น
ในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิ บัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่ อเข้าทำสัญญากับท่าน ซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ บริษัท อาจมี
ผลกระทบทางกฎหมาย หรือ บริษัท อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำ
สัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องปฏิ เสธการเข้าทำสัญญากับท่ าน หรือยกเลิก
การให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
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5.3. ในกรณีที่บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุ ประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัท จะจัดให้มีประกาศแจ้ง
การประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) เพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านควรอ่านประกาศแจ้ง
การประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6.1. บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้หมายความ
รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคลากรของบริษัท เท่าที่เกี่ยวข้อง และตามจำเป็น (needto-know basis) เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ร้องและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3. หน่วยงานที่ขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือ
ดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล
4. สมาคมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุรกิ จตลาดทุ น ในประเทศไทย อาทิ สมาคมบริษั ท จดทะเบี ย นไทย สมาคมบริษั ท
หลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมธนาคารไทย สมาคมนักวิ เคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
5. บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นายหน้าซื้อขาย ค้า
หรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
6. พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท มอบหมายให้ทำ
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุง
หรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการ
ชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็น
ประโยชน์ต่อท่าน
6.2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์
อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัท จะขอความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน
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6.3. ในกรณี ที่ บ ริษั ท เปิด เผยข้ อมูล ส่วนบุค คลของท่านให้ กับ บุ คคลอื่น บริษั ท จะจัด ให้มี มาตรการที่ เหมาะสมเพื่ อ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
6.4. ในกรณีที่บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัท จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่า บริษัท
ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณี บริษัท อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป
ยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
7. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
7.1. บริษั ท จะเก็ บ รัก ษาข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของท่ านตามระยะเวลาที่ จำเป็ น เพื่ อ บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก ำห นดในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่
กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
7.2. บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทาง
ธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมู ลส่วน
บุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของ
ท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 11. (วิธีการติดต่อบริษัท) ด้านล่าง
8.1.สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้ บริษัท ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
รวมถึงขอให้บริษัท เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่
จำต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้
8.2.สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไป
ยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
8.3.สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัท จะดำเนินการดังกล่าว หากบริษัท
1. อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย
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ที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิท ธิเรียกร้อง การปฏิบัติตาม
หรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมาย หรือ
2. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรง
3. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์
หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผล โปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ าน หรือระงับไม่ให้
บริษัท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
8.4.สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านอาจขอให้ บริษั ท ลบหรือ ทำให้ ข้อมูล ส่วนบุ คคลของท่านเป็ นข้ อมูล ที่ไม่ สามารถระบุตัวบุ คคลได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2. ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัท ไม่มีอำนาจ
ตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
3. ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 8.3 หรือ
4. เมือ่ มีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อจัด ทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือสถิติ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ หรือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อ ตั้ง
ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรื อเพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
8.5.สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
1. บริษัท อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
2. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 8.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทน
3. บริษัท ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้ บริษัท เก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฎิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
4. บริษัท อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 8.3 (ก) หรือตรวจสอบตามข้อ 8.3 (ค) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของ
ท่านตามข้อ 8
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8.6.สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8.7.สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม
ในกรณีทบี่ ริษัท อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอน
ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัท
8.8.สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท โปรดติดต่อบริษัท
โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 11. (วิธีการติดต่อบริษัท) ด้านล่าง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะใช้พยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ ออำนวยความสะดวกและดำเนินการ
ตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระ
แก่บริษัท เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย
หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ
9. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษั ท ได้มี การจั ดทำและ/หรือเลื อกใช้ ระบบการจัด เก็ บข้ อมู ล ส่วนบุ ค คลให้ มี กลไกและเทคนิ ค ที่ เหมาะสม และมี
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
10. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก
การให้บริการของบริษัท อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่ง
บุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็น
ส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วั ตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัท เท่านั้น บริษัท ไม่
สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอป
พลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของ
บริษัท ก็ตาม ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวัง และตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
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11. วิธีการติดต่อ
หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตั วนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ก ำหนดไว้ใน
ประกาศแจ้งการประมวลผลข้อ มูล (Privacy Notice) นี้ ท่ านสามารถติด ต่อ บริษั ทได้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่ อ
ดังต่อไปนี้
• เลขานุการบริษัท บริษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 149 หมู่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02 091 8181
Email Address: pdpa@asapcarrent.com
12. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) นี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาล
ไทยเป็ นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิ พาทใด ๆ ที่อาจเกิ ดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับ ประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมู ล
(Privacy Notice) นี้
13. การเปลี่ยนแปลงประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) นี้
บริษัท อาจทำการเปลี่ยนแปลงประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่ อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัท แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนประกาศ
แจ้งการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) นี้เป็นครั้งคราว
ให้ประกาศแจ้งการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
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