นโยบายว่ าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ ป จํากัด
บริษัท เคอีเอ็กซ์ จํากัด
บริษัท เคอี แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
บริษัท เค.อี.รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
บริษัท เคอี พร็อพเพอร์ ตี H แมเนจเมนท์ จํากัด
บริษัท ลักซ์ เซอรี แอท ลีฟวิง จํากัด
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บทนํา
บริ ษัท เดอะ เคอี กรุ๊ ป จํากัด บริ ษัท เคอีเอ็กซ์ จํากัด บริ ษัท เคอี แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด บริ ษัท เค.อี.รี ท
แมเนจเมนท์ จํากัด บริ ษัท เคอี พร็ อพเพอร์ ตี l แมเนจเมนท์ จํากัด และบริ ษัท ลักซ์เซอรี แอท ลีฟวิง จํากัด (รวมเรี ยกว่า
“กลุ่มบริษัท เค อี”) ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ที*ตดิ ต่อ และ/หรื อ ทําธุรกรรมกับกลุม่
บริ ษัท เค อี จึงได้ จัดทํานโยบายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี l (“นโยบาย”) เพื*อวางกรอบหลักการและ
แนวทางที*ใช้ บงั คับเป็ นการทัว* ไปในการปฏิบตั งิ านที*เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค อี
1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์
(1)

นโยบายฉบับนี lกําหนดหลักการและแนวทางสําหรับการปฏิบตั งิ านที*เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มบริ ษัท เค อี เพื*อให้ มนั* ใจว่ากลุ่มบริ ษัท เค อีได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที*และความรับผิดชอบในฐานะผู้ควบคุม
ข้ อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

(2)

นโยบายฉบับนี lใช้ บงั คับกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลทังหมดที
l
*ดําเนินการตามขอบเขตและวัตถุประสงค์
ของกลุ่มบริ ษัท เค อี ซึ*งรวมถึงการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที*ดําเนินการโดยบุคคลภายนอก หรื อโดย
อุปกรณ์หรื อระบบภายนอก ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกลุม่ บริ ษัท เค อี

(3)

นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี l กลุ่มบริ ษัท เค อีจะจัดทําระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง* ประกาศ แนวปฏิบตั ิ หรื อ
คู่มือปฏิบตั ิงานภายใน ซึง* มีเนื lอหาที*เป็ นรายละเอียด ขันตอน
l
กระบวนการปฏิบตั ิงานที*เกี*ยวกับการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล เพื*อช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี l

(4)

นโยบายฉบับนี lไม่ใช้ บงั คับกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที*ดําเนินการโดยพนักงานของกลุม่ บริ ษัท เค อี
เพื*อประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื*อกิจกรรมในครอบครัวของตน อันไม่เกี*ยวข้ องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ
กลุม่ บริ ษัท เค อี

(5)

กลุม่ บริ ษัท เค อีจะทบทวน ปรับปรุง หรื อแก้ ไขนโยบายฉบับนี l หากข้ อกําหนดของกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลมีการแก้ ไข ปรับปรุง เปลี*ยนแปลงหรื อเพิ*มเติม โดยกลุม่ บริ ษัท เค อีจะดําเนินการทบทวน ปรับปรุง หรื อ
แก้ ไขระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง* ประกาศ แนวปฏิบตั ิ หรื อคูม่ ือปฏิบตั ิงานภายใน ให้ มีสาระสําคัญที*เป็ นปั จจุบนั
และสอดคล้ องตามข้ อกําหนดของกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

2. หน่ วยงานทีEต้องปฏิบตั ติ ามนโยบาย
บุคลากรทุกคนในทุกหน่วยงานของกลุ่มบริ ษัท เค อีมีหน้ าที*และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี l
โดยมีเจ้ าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (หากมี) หรื อหน่วยงานกํากับดูแลของกลุ่มบริ ษัท เค อีเป็ นผู้ให้ คําแนะนํา
ติดตาม และดูแลให้ มนั* ใจว่าการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
3. หน่ วยงานกํากับดูแล
เจ้ าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล มีหน้ าที*กํากับดูแลให้ มนั* ใจว่ากลุ่มบริ ษัท เค อี กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและ
บุคลากรทุกคนปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี l
4. หลักการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ องดําเนินการตามหลักการดังต่อไปนี l

1

(1)

การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ องชอบด้ วยกฎหมาย เป็ นธรรม และโปร่งใส

(2)

การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ องดําเนินการตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที*กําหนด และไม่มีการนํา
ข้ อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรื อเปิ ดเผยนอกขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนันl

(3)

การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ องดําเนินการเท่าที*จําเป็ นและเกี*ยวข้ องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ
การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนันl

(4)

ข้ อมูลส่วนบุคคลที*นําไปประมวลผลต้ องเป็ นข้ อมูลที*ถกู ต้ องและได้ รับการดูแลให้ ข้อมูลเป็ นปั จจุบนั ในกรณีที*
จําเป็ น

(5)

ข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ องถูกจัดเก็บเป็ นระยะเวลาเท่าที*จําเป็ นต่อการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนันl

(6)

การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ องดําเนินการโดยมัน* ใจว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลที*
เหมาะสม

5. การบังคับใช้ นโยบาย
นโยบายฉบับ นี ใl ห้ มี ผ ลใช้ บัง คับ นับ แต่ วัน ที* มี ผ ลบัง คับ ใช้ บรรดานโยบาย ระเบี ย บปฏิ บัติ ง าน คํ า สั*ง ประกาศ
แนวปฏิบตั ิ หรื อคู่มือปฏิบตั ิงานภายในที*ใช้ อยู่ก่อนนโยบายฉบับนี l ให้ ยงั มีผลบังคับใช้ ต่อไปเท่าที*ไม่ขดั หรื อแย้ งกับ
นโยบายฉบับนี l
6. วันทีEมีผลบังคับใช้
นโยบายฉบับนี lมีผลใช้ บงั คับตังแต่
l วนั ที* wx พฤษภาคม wz{z เป็ นต้ นไป
7. คําจํากัดความ
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง

กฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ กํ า หนดทางกฎหมายอื* น ๆ
ทังl ปวง ซึ* ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย ง พระราชบัญ ญั ติ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และระเบียบที*ออก
ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว แนวปฏิบตั ิที*เป็ นทางการ
รวมทังl การตี ค วามพระราชบัญ ญัติ ระเบี ย บและแนว
ปฏิ บัติ ดัง กล่า ว ซึ*ง ใช้ บัง คับ กับ การประมวลผลข้ อ มูล
ส่วนบุคคล (ตามที*ได้ มีการแก้ ไขเพิ*มเติม และ/หรื อ ใช้
แทนที*เป็ นครังl คราว)

การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง

การดําเนินการหรื อชุดการดําเนินการใด ๆ ซึ*งกระทําต่อ
ข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรื อไม่ ซึง*
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การเก็บ การบันทึก การจัดระบบ
การจั ด โครงสร้ าง การเก็ บ รั ก ษา การเปลี* ย นแปลง
การปรั บ เปลี* ย น การรั บ การพิ จ ารณา การกู้ คื น
การให้ คํ า ปรึ ก ษา การใช้ การเปิ ด เผยด้ ว ยการส่ ง ต่ อ
การเผยแพร่ หรื อ การกระทํ า อื* น ใดซึ*ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความ

2

พร้ อมใช้ งาน การจัดวางหรื อผสมเข้ าด้ วยกัน การจํากัด
การลบ และการทําลาย
การละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง

การสู ญ หาย การเข้ าถึ ง การใช้ การเปลี* ย นแปลง
การแก้ ไข หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
หรื อโดยไม่ได้ รับอนุญาต

ข้ อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง

ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลตามที* นิ ย ามไว้ ใ นกฎหมายคุ้ม ครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล

ข้ อมูลส่วนบุคคลที*ออ่ นไหว

หมายถึง

ข้ อมูลส่วนบุคคลที*มีความละเอียดอ่อนและหากบุคคล
อื*นได้ ทราบข้ อมูลนันl อาจก่อให้ เกิดการเลือกปฏิบตั อิ ย่าง
ไม่เ ป็ น ธรรมหรื อ มี ผ ลกระทบต่อ สิท ธิ แ ละเสรี ภ าพของ
เจ้ าของข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล จึ ง จํ า เป็ นต้ องดํ า เนิ น การ
ประมวลผลด้ วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ ได้ แก่ ข้ อมูล
เชื lอชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื*อ
ในลั ท ธิ ศาสนาหรื อปรั ชญา พฤติ ก รรมทางเพศ
ประวั ติ อ าชญากรรม ข้ อมู ล สุ ข ภาพ ความพิ ก าร
ข้ อมูลสหภาพแรงงาน ข้ อมูลพันธุกรรม ข้ อมูลชี วภาพ
และข้ อมูลอื*นใดตามที*คณะกรรมการประกาศกําหนด

คณะกรรมการ

หมายถึง

คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง

บุค คลธรรมดาที* ส ามารถระบุตัว ตนได้ จ ากข้ อ มูล ส่ว น
บุค คลไม่ว่า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม (มิ ไ ด้ ห มายถึง กลุ่ม
บริ ษัท เค อี ผู้ที*เป็ นเจ้ าของข้ อมูลในลักษณะทรัพยสิทธิ
หรื อเป็ นผู้ที*สร้ างข้ อมูลนันขึ
l lนมา)

ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง

ผู้ค วบคุม ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลตามที* นิ ย ามไว้ ใ นกฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง

ผู้ ประมวลผลข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลตามที* นิ ย ามไว้ ใน
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

สัญญาการประมวลผลข้ อมูลส่วน
บุคคล

หมายถึง

สั ญ ญ า ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ค ว บ คุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล แ ล ะ
ผู้ ประมวลผลข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล เพื* อ ควบคุ ม การ
ดําเนินงานตามหน้ าที*ของผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

สํานักงานฯ

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

3

บททีE 1
หน้ าทีEและความรั บผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที*รับผิดชอบในการกํ ากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลโดย
ดําเนินการผ่านหน่วยงานกํากับดูแล รวมถึงมีหน้ าที*พิจารณาอนุมตั ินโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง* ประกาศ แนว
ปฏิบตั ิ หรื อคู่มือปฏิบตั ิงานซึ*งกํ าหนดรายละเอียด ขันl ตอน กระบวนการปฏิบตั ิงานในเรื* องใดเรื* องหนึ*งที*เกี* ยวกับ
นโยบายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค อีโดยเฉพาะ
2. หน่วยงานทุกหน่วยงานของกลุม่ บริ ษัท เค อีที*ดําเนินงานเกี*ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคล มีหน้ าที*ดงั ต่อไปนี l
(1)

ให้ ความสําคัญและปฏิบตั ิตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล นโยบายฉบับนี l ระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง*
ประกาศ แนวปฏิบตั ิ หรื อคู่มือปฏิบตั ิงานภายในที*เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริ ษัท เค อี
อย่างเคร่งครัด

(2)

จัดทําระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง* ประกาศ แนวปฏิบตั ิ หรื อคูม่ ือปฏิบตั ิงานภายในที*เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล เพื*อใช้ ในการกํากับดูแลพนักงานและสื*อสารให้ พนักงานในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้ าใจและ
สามารถปฏิบตั ิงานตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล นโยบายฉบับนี l ระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง* ประกาศ
แนวปฏิบตั ิ หรื อคู่มือปฏิบตั ิงานภายในที*เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริ ษัท เค อีได้ อย่าง
ถูกต้ อง

(3)

จัด ให้ มี ร ะบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศที* ใ ช้ ส นับ สนุน กระบวนการปฏิ บัติ ง านด้ า นการคุ้ม ครองข้ อ มูล
ส่ว นบุค คลที* เ หมาะสม เพี ย งพอ และสอดคล้ อ งตามกฎหมายคุ้ม ครองข้ อ มูล ส่ว นบุค คล นโยบายฉบับ นี l
ระเบี ย บปฏิ บัติง าน คํ า สั*ง ประกาศ แนวปฏิ บัติ หรื อ คู่มื อ ปฏิ บัติงานภายในที* เกี* ย วกับ การคุ้ม ครองข้ อ มูล
ส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค อี

(4)

ดําเนินการเพื*อให้ มนั* ใจว่าพนักงานทุกคนในหน่วยงานปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี l ระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง*
ประกาศ แนวปฏิ บัติ หรื อ คู่มื อ ปฏิ บัติ ง านภายในที* เ กี* ย วกับ การคุ้ม ครองข้ อ มูล ส่ว นบุค คลของหน่ ว ยงาน
อย่างเคร่งครัด

(5)

จัด ให้ มี สัญ ญาการประมวลผลข้ อมูล ส่ ว นบุ ค คลในกรณี ที* มี ก ารว่ า จ้ างบุ ค คลภายนอกมาดํ า เนิ น การ
ประมวลผลตามคําสัง* ของกลุม่ บริ ษัท เค อีหรื อกระทําการแทนกลุม่ บริ ษัท เค อี

3. พนักงานทุกคนภายในหน่วยงานทุกหน่วยงานของกลุม่ บริ ษัท เค อีมีหน้ าที*ดงั ต่อไปนี l
(1)

ให้ ความสําคัญและปฏิบตั ิตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล นโยบายฉบับนี l ระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง*
ประกาศ แนวปฏิบตั ิ หรื อคู่มือปฏิบตั ิงานภายในที*เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริ ษัท เค อี
อย่างเคร่งครัด

(2)

เข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามกําหนดการจัดอบรม และเมื*อได้ รับแจ้ งให้ เข้ ารับการ
อบรม โดยต้ องให้ ความสําคัญและให้ ความร่วมมือในการเข้ ารับการอบรมความรู้อย่างเคร่งครัด
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(3)

รายงานกรณีพบเหตุการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลให้ หวั หน้ าหน่วยงานทราบเพื*อร่ วมกันตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ของเหตุก ารณ์ ดัง กล่า ว และแจ้ ง ข้ อ มูล ให้ ห น่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลทราบทัน ที เ มื* อ พบเหตุก ารละเมิ ด ข้ อ มูล
ส่วนบุคคล เพื*อแจ้ งข้ อมูลต่อสํานักงานฯ ต่อไป ภายในระยะเวลาที*กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนด

(4)

ไม่ ก ระทํ า การเปิ ด เผยข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลของเจ้ า ของข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลที* ต นล่ ว งรู้ หรื อ ได้ ม าอัน เนื* อ งจาก
การปฏิบตั งิ านให้ แก่บคุ คลอื*น เว้ นแต่กฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื*น

4. หน่วยงานกํากับดูแล มีหน้ าที*ดงั ต่อไปนี l
(1)

จัดทํานโยบายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค อีและเสนอต่อคณะกรรมการผู้มีอํานาจ
เพื*อพิจารณาอนุมตั ิ

(2)

ร่ วมกับหน่วยงานของกลุ่มบริ ษัท เค อีที*เกี*ยวข้ องในการจัดทําระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง* ประกาศ แนวปฏิบตั ิ
หรื อ คู่ มื อ ปฏิ บัติ ง านภายในที* เ กี* ย วกั บ การคุ้ม ครองข้ อมูล ส่ ว นบุ ค คล ซึ* ง กํ า หนดรายละเอี ย ด ขันl ตอน
กระบวนการปฏิบตั ิในเรื* องใดเรื* องหนึง* ที*เกี*ยวข้ องกับนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค
อี โดยสามารถเสนอต่อคณะกรรมการผู้มีอํานาจเพื*อพิจารณาอนุมตั ิ

(3)

กํากับดูแลเพื*อให้ มนั* ใจว่า พนักงาน บุคลากรและหน่วยงานของกลุม่ บริ ษัท เค อีที*เกี*ยวข้ องปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ว่ า ด้ ว ยการคุ้ม ครองข้ อ มูล ส่ว นบุค คล รวมทังl ระเบี ย บปฏิ บัติ ง าน คํ า สั*ง ประกาศ แนวปฏิ บัติ หรื อ คู่มื อ
ปฏิบตั งิ านภายในที*เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

(4)

สื* อ สารกับ พนัก งานและหน่ ว ยงานของกลุ่ม บริ ษั ท เค อี ที* เ กี* ย วข้ อ งให้ ท ราบและปฏิ บัติ ต ามนโยบายหรื อ
กฎเกณฑ์เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที*ออกใหม่ หรื อมีการปรับปรุง เปลีย* นแปลงหรื อแก้ ไข

(5)

ให้ คําปรึกษาด้ านกฎเกณฑ์และการปฏิบตั ิงาน รวมทังการอบรมความรู
l
้ ในการปฏิบตั ิงานเกี*ยวกับการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่พนักงาน บุคลากรและหน่วยงานของกลุม่ บริ ษัท เค อีที*เกี*ยวข้ อง

(6)

เป็ นหน่วยงานที*ตดิ ต่อประสานงานระหว่างสํานักงานฯ กับกลุม่ บริ ษัท เค อี

(7)

บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลในบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
ตามที*กฎหมายกําหนด ทังนี
l l การริ เริ* ม แก้ ไข ปรับปรุ ง หรื อยุติกิจกรรมการประมวลข้ อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที*
ดําเนินการโดยหน่วยงาน จะต้ องขอความเห็นจากเจ้ าหน้ าที*ค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล (หากมี) ตามแบบ
บันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล

(8)

ประเมินความเสี*ยงเกี*ยวกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริ ษัท เค อีในปั จจุบนั และในอนาคต
ตามที*กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนด

(9)

ตรวจสอบหรื อทบทวนการปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ ษัท เค อีว่าเป็ นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง*
ประกาศ แนวปฏิบตั ิ หรื อคูม่ ือปฏิบตั งิ านภายในที*เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค อี

(10) หารื อ ในประเด็ น กฎหมายที* เ กี* ย วข้ อ ง การละเมิ ด ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลหรื อ เนื อl หาของเอกสาร สัญ ญาหรื อ
แบบฟอร์ มใด ๆ กับเจ้ าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (หากมี)
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5. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสํานักการกํากับดูแลกิจการ ,บริ หารความเสี*ยง ,ดูแลการปฏิบตั ิการ และตรวจสอบ
ภายใน มีหน้ าที*ให้ การสนับสนุนและจัดฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานใหม่และพนักงานปั จจุบนั ในหน่วยงานที*เกี*ยวข้ อง
เพื*อให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล นโยบายฉบับนี l ระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง*
ประกาศ แนวปฏิบตั ิ หรื อคูม่ ือปฏิบตั ิงานภายในที*เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค อี โดยต้ อง
มีการบันทึกประวัติการเข้ ารับการอบรมของพนักงาน และจัดให้ พนักงานเข้ ารับการฝึ กอบรมเมื*อถึงกําหนดที*ต้องมี
การทบทวนความรู้ รวมทังบริ
l หารจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกลุม่ บริ ษัท เค อีให้
เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี l
6. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้ าที*ให้ การสนับสนุนและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที*มีประสิทธิภาพซึง* มีความ
เหมาะสม เพียงพอ และถูกต้ องตามข้ อกําหนดของกฎหมายมาใช้ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานเกี*ยวกับการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลสําหรับบริ การ ช่องทางการให้ บริ การ หรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที*เกี*ยวข้ องเพื*อช่วย
อํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานและช่วยให้ มนั* ใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคล
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บททีE 2
วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุม่ บริ ษัท เค อีมีหน้ าที*ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี l
1. ดําเนินการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื*อวัตถุประสงค์ที*ชดั เจนและชอบด้ วยกฎหมายเท่านันl เช่น
1)

เพื*อการปฏิบตั ิตามสัญญาที*ทํากับเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อเป็ นไปตามความประสงค์ของเจ้ าของข้ อมูล
ส่วนบุคคล

2)

เพื*อการนําเสนอบริ การให้ แก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล รวมทังเพื
l *อการประชาสัมพันธ์ เกี*ยวกับบริ การของกลุ่ม
บริ ษัท เค อี

3)

เพื*อการให้ บริ การตามข้ อตกลงหรื อสัญญาระหว่างกลุม่ บริ ษัท เค อีกบั คู่ค้าหรื อคู่สญ
ั ญา ผู้ให้ บริ การภายนอก
ตัวแทนของผู้ให้ บริ การซึ*งสนับสนุนการให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัท เค อี และพันธมิตรทางธุรกิจทังในประเทศ
l
และต่างประเทศ

4)

เพื*อการศึกษา วิจยั หรื อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิตซิ งึ* นําไปใช้ ในการบริ หารจัดการกิจการของกลุม่ บริ ษัท เค อี หรื อ
เพื*อผลิตสือ* ประชาสัมพันธ์ให้ แก่ลกู ค้ า คูค่ ้ าหรื อคูส่ ญ
ั ญา รวมทังผู
l ้ บริ หารและพนักงานของกลุม่ บริ ษัท เค อี

5)

เพื*อการปฏิบตั ิตามกฎหมายที*เกี* ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท เค อี รวมถึงกฎหมายที*มีผล
บังคับกับการดําเนินกิจการของกลุม่ บริ ษัท เค อีที*อาจมีการประกาศใช้ บงั คับในอนาคต

6)

เพื*อการนําส่งหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดําเนินคดีหรื อเพื*อประกอบการ
พิจารณาสัง* การของหน่วยงานของรัฐซึง* มีหน้ าที*กํากับดูแล หน่วยงานที*มีอํานาจปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย หรื อ
เพื*อการปฏิบตั ติ ามคําสัง* ของหน่วยงานของรัฐที*มีอํานาจโดยชอบด้ วยกฎหมายเมื*อหน่วยงานของรัฐร้ องขอ

7)

เพื*อการประเมินความพึงพอใจของเจ้ าของข้ อมูล เพื*อนําไปพัฒนาการบริ การให้ ดียิ*งขึ lน

8)

เพื*อการบริ หารความเสี*ยงและการบริ หารจัดการกิ จการของกลุ่มบริ ษัท เค อีตามนโยบายฉบับนีหl รื อตาม
ข้ อกําหนดของสัญญาของกลุม่ บริ ษัท เค อี

9)

เพื*อการปฏิบตั ิหน้ าที*ตามข้ อตกลง และ/หรื อ สัญญาจ้ างงาน หรื อข้ อบังคับเกี*ยวกับการทํางาน ระหว่างกลุ่ม
บริ ษัท เค อี กับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานซึง* เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล

10) วัตถุประสงค์อื*น ๆ ตามกฎหมายที*ใช้ บงั คับ
2. ดําเนินการแจ้ งวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรื อในขณะ
เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางและวิธีการที*เหมาะสม
3. ดําเนินการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที*ได้ แจ้ งต่อเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลเท่านันl ทังนี
l l กลุม่ บริ ษัท
เค อีอาจดําเนินการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิมที*ได้ แจ้ งไว้ ต่อเจ้ าของข้ อมูลส่วน
บุคคลได้ ตอ่ เมื*อสามารถอ้ างอิงฐานทางกฎหมายอื*น ๆ ตามที*กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนด และต้ องแจ้ ง
วัตถุประสงค์ใหม่ให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรื อในขณะดําเนินการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
7

บททีE 3
การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื*อให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริ ษัท เค อีจึงกําหนดหลักปฏิบตั ิเกี*ยวกับการประมวลข้ อมูล
ส่วนบุคคลดังต่อไปนี l
1. ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องสามารถอ้ างอิงฐานทางกฎหมายอย่างน้ อยฐานใดฐานหนึ*งตามกฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี l
1)

เป็ นการดําเนินการโดยได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล

2)

เป็ นการดําเนินการเพื*อจัดทําเอกสารประวัตศิ าสตร์ เพื*อประโยชน์สาธารณะ การวิจยั หรื อสถิติ

3)

เป็ นการดําเนินการเพื*อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล

4)

เป็ นการดําเนินการเพื*อการปฏิบตั ิตามสัญญาที*เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นคูส่ ญ
ั ญา หรื อเพื*อดําเนินการตาม
คําขอใช้ บริ การของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลก่อนการเข้ าทําสัญญา

5)

เป็ นการดําเนินการเพื*อปฏิบตั ิหน้ าที*ของกลุ่มบริ ษัท เค อีเพื*อประโยชน์สาธารณะ หรื อเพื*อการใช้ อํานาจรัฐที*
มอบให้ แก่กลุม่ บริ ษัท เค อี

6)

เป็ นการดําเนินการเพื*อผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของกลุม่ บริ ษัท เค อีหรื อเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง* ต้ องไม่
กระทบต่อสิทธิ และเสริ ภาพขันl พื lนฐานหรื อประโยชน์ ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล รวมถึงต้ องไม่ก่อให้ เกิด
ภาระหรื อความไม่เป็ นธรรมต่อเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล

7)

เป็ นการดําเนินการเพื*อปฏิบตั หิ น้ าที*ตามกฎหมายของกลุม่ บริ ษัท เค อี

2. ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที*อ่อนไหวต้ องอ้ างอิงเงื* อนไขอย่างน้ อยเงื* อนไขใดเงื* อนไขหนึ*งตามกฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี l
1)

เป็ นการดําเนินการโดยได้ รับความยินยอมโดยชัดแจ้ งจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล

2)

เป็ นการดําเนินการเพื*อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล โดยที*เจ้ าของข้ อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ ความยินยอมได้

3)

เป็ นการดําเนินการเพื*อการดําเนินกิจกรรมโดยชอบด้ วยกฎหมายของมูลนิธิ สมาคม องค์กรไม่แสวงหากําไร
หรื อสหภาพแรงงานโดยมีมาตรการคุ้มครองที*เหมาะสม

4)

เป็ นการดําเนินการที*เกี*ยวกับข้ อมูลที*เปิ ดเผยต่อสาธารณะด้ วยความยินยอมโดยชัดแจ้ งของเจ้ าของข้ อมูล
ส่วนบุคคล

5)

เป็ นการดําเนินการเพื*อก่อตังสิ
l ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
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6)

เป็ นการดําเนินการเพื*อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพื*อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ด้านเวชศาสตร์ ปอ้ งกัน หรื อ อาชีวเวช
ศาสตร์ ด้ านสาธารณสุข การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการ
เกี*ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ หรื อประโยชน์สาธารณะที*
สําคัญอื*น ๆ

3. หน่วยงานกํากับดูแลมีอํานาจในการพิจารณากําหนดฐานทางกฎหมายและเงื*อนไขในการประมวลผลข้ อมูลส่วน
บุคคลตามข้ อมูลที*ได้ รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที*ดําเนินการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ องเก็บรวบรวมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเท่านันl ทังนี
l l หากกลุม่ บริ ษัท
เค อีจําเป็ นต้ องเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื*นที*ไม่ใช่จากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น แหล่งข้ อมูล
สาธารณะที*อ้างฐานกฎหมายได้ หรื อจากบุคคลที*สาม เช่น คู่ค้าหรื อคู่สญ
ั ญา ผู้ให้ บริ การภายนอก ตัวแทนของผู้
ให้ บริ การซึ*งสนับสนุนการให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัท เค อีและพันธมิตรทางธุรกิจ เป็ นต้ น หน่วยงานต่าง ๆ ของกลุ่ม
บริ ษัท เค อีจะต้ องกําหนดกระบวนการและแนวทางปฏิบตั ิงานที*ถกู ต้ องและเป็ นไปตามที*กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลกําหนดอย่างเคร่งครัด โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกํากับดูแลด้ วย
5. มีการกํ าหนดกระบวนการในการขอความยินยอมและถอนความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อ
บุค คลที* มี อํ า นาจปกครองในกรณี ที* มี ก ารประมวลข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลของเจ้ า ของข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลที* เ ป็ น ผู้เ ยาว์
คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ ให้ เป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
6. มีการกําหนดกระบวนการเกี*ยวกับการให้ ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที*ส่งหรื อโอนไปยังต่างประเทศหรื อองค์กร
ต่า งประเทศ โดยประเทศผู้รั บ ข้ อ มูล ต้ อ งมี ม าตรฐานการคุ้ม ครองข้ อ มูล ส่ว นบุค คลที* เ พี ย งพอหรื อ เป็ น ไปตามที*
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้ สามารถดําเนินการได้ ทังนี
l l กรณีที*การส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ น
การดําเนินการภายในเครื อกิจการหรื อเครื อธุรกิจเดียวกันที*ตงอยู
ั l ใ่ นต่างประเทศ กลุม่ บริ ษัท เค อีจะดําเนินการส่งหรื อ
โอนข้ อมูลตามที*นโยบายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค อีกําหนด โดยนโยบายดังกล่าวต้ อง
ได้ รับการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการ
7. มีการกําหนดขันตอนการจั
l
ดการข้ อมูลส่วนบุคคลที*มีการประมวลผลซึง* มีอยู่ก่อนที*กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
มีผลบังคับใช้
8. มีการกําหนดบทบาทหน้ าที*ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ ษัท เค อีและคู่ค้าหรื อคู่สญ
ั ญา ผู้
ให้ บริ การภายนอกและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างชัดเจน ไม่วา่ ในฐานะเป็ นผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อผู้ประมวลผล
ข้ อมูลส่วนบุคคล เพื*อให้ มนั* ใจว่าการปฏิบตั ิงานของคู่ค้าหรื อคู่สญ
ั ญา ผู้ให้ บริ การภายนอกและพันธมิตรทางธุรกิจ
เป็ นไปตามที*กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนด
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บททีE 4
การขอความยินยอมและการถอนความยินยอมของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื*อให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเกี*ยวกับการขอความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล กลุม่ บริ ษัท
เค อีต้องดําเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี l
1. หารื อหน่วยงานกํ ากับดูแลเพื* อให้ ได้ ข้อสรุ ปเกี* ยวกับความจํ าเป็ น และเนื อl หาในการขอความยินยอมสําหรั บ การ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
2. เมื*อมีความจําเป็ นต้ องขอความยินยอม กลุม่ บริ ษัท เค อีต้องดําเนินการขอความยินยอมพร้ อมแจ้ งวัตถุประสงค์ในการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลพร้ อมข้ อมูลอื*นใดตามที*กฎหมายกําหนดกับเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล ก่อนหรื อในขณะที*
ดําเนินการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
3. การขอความยินยอมจะต้ องดําเนินการตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี l
1)

การขอความยินยอมต้ องระบุวตั ถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน ไม่ทําให้ เจ้ าของ
ข้ อมูลส่วนบุคคลสับสนหรื อเข้ าใจผิด

2)

ข้ อความขอความยินยอมต้ องแยกส่วนออกจากข้ อความอื*นอย่างชัดเจน จะไว้ เป็ นส่วนหนึ*งของสัญญาหรื อ
ข้ อกําหนดและเงื*อนไขการให้ บริ การไม่ได้

3)

ใช้ ข้อความหรื อภาษาที*เข้ าใจได้ งา่ ย

4)

ให้ ความเป็ นอิสระแก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลในการให้ ความยินยอม

5)

การขอความยินยอมอาจทําเป็ นหนังสือหรื อทําผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เว้ นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความ
ยินยอมด้ วยวิธีดงั กล่าวได้

6)

เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธไม่ให้ ความยินยอม หรื อถอนความยินยอมเมื*อใดก็ได้ ขึ lนอยู่กบั ความ
ประสงค์ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล

4. มีการกําหนดช่องทางให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ความยินยอมและถอนความยินยอมได้ อย่างเหมาะสมไม่วา่ กรณี
ที*กระทําผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อผ่านช่องทางการติดต่อพนักงาน ตัวแทน หรื อบุคคลอื*นใดที*กระทําการแทน
กลุม่ บริ ษัท เค อี รวมถึงต้ องไม่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมหรื อก่อให้ เกิดอุปสรรคต่อเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
ซึง* เป็ นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรื อคนพิการ
5. มีการกําหนดวิธีการถอนความยินยอมและแจ้ งวิธีการดังกล่าวให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที*ได้ ให้ ความยินยอมกับ
กลุ่ม บริ ษั ท เค อี ไ ว้ ท ราบ โดยเจ้ า ของข้ อ มูล ส่ว นบุค คลต้ อ งสามารถถอนความยิ น ยอมได้ โ ดยง่า ย และต้ อ งแจ้ ง
ผลกระทบอันอาจเกิดจากการถอนความยินยอมให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบด้ วย
6. มีการกําหนดวิธีการขอความยินยอมและถอนความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลและ/หรื อผู้มีอํานาจปกครอง
ตามกฎหมาย ในกรณี มี ก ารประมวลผลข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ าของข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลซึ* ง เป็ นผู้ เยาว์
คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ ให้ เป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
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7. จัดให้ มีระบบจัดการความยินยอมส่วนกลาง (Consent Management System) ของกลุ่มบริ ษัท เค อี เพื*อจัดการ
เกี*ยวกับการให้ หรื อถอนความยินยอมของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
l l ให้ หน่วยงานต่าง ๆ ของ
กลุม่ บริ ษัท เค อี ดําเนินการเชื*อมโยงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที*เกี*ยวข้ อง หรื อกําหนดกระบวนการบันทึกการ
ขอหรื อถอนความยินยอมเข้ ากับระบบดังกล่าวด้ วย พร้ อมทังจั
l ดให้ มีการบันทึกข้ อมูลการขอความยินยอมและการ
ถอนความยินยอมของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลอยูเ่ สมอ
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บททีE 5
ประกาศความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice)
กลุม่ บริ ษัท เค อีตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล จึงกําหนดแนวทาง
ของประกาศความเป็ นส่วนตัวดังต่อไปนี l
1. มีการกําหนดกระบวนการและวิธีการแจ้ งประกาศความเป็ นส่วนตัวเพื*ออธิบายให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบถึง
รายละเอียดเกี*ยวกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริ ษัท เค อีก่อนหรื อในขณะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วน
บุคคล
2. ประกาศความเป็ น ส่ว นตัว ต้ อ งประกอบด้ ว ยข้ อ มูล ตามที* ก ฎหมายคุ้ม ครองข้ อ มูล ส่ว นบุค คลกํ า หนดอย่า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี l
1)

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล

2)

ข้ อมูลส่วนบุคคลที*เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล

3)

แหล่งที*มาของข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลโดยตรงหรื อเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากแหล่งอื*นที*นา่ เชื*อถือ

4)

บุคคลหรื อหน่วยงานที*ซงึ* ข้ อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกเปิ ดเผย

5)

ข้ อมูลสําหรับติดต่อและวิธีการติดต่อกลุม่ บริ ษัท เค อี ตัวแทนหรื อเจ้ าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่
บริ ษัท เค อี (หากมี)

6)

สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล

3. ประกาศความเป็ นส่วนตัวอาจทําขึ lนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ขึ lนอยูก่ บั ความเหมาะสม
4. มีการกําหนดช่องทางการแจ้ งประกาศความเป็ นส่วนตัวที*เหมาะสม ไม่ว่าทังกรณี
l
กระทําผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หรื อผ่านช่องทางการติดต่อพนักงาน ตัวแทน หรื อบุคคลอื*นใดที*กระทําการแทนกลุม่ บริ ษัท เค อี ทังนี
l l ต้ องแน่ใจได้ วา่
เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ รับทราบประกาศความเป็ นส่วนตัวของกลุม่ บริ ษัท เค อี
5. ปรับปรุ งหรื อแก้ ไขเพิ*มเติมประกาศความเป็ นส่วนตัวให้ สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริ งการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มบริ ษัท เค อีที*เป็ นปั จจุบนั และดําเนินการทบทวนรายละเอียดของประกาศความเป็ นส่วนตัวอย่างสมํ*าเสมอ
รวมทังเก็
l บบันทึกการปรับปรุงหรื อแก้ ไขเพิ*มเติมประกาศความเป็ นส่วนตัวทุกครังl เพื*อเป็ นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ
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บททีE 6
การเก็บรั กษาและระยะเวลาการเก็บรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุม่ บริ ษัท เค อีมีหลักปฏิบตั เิ กี*ยวกับการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี l
1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูล
กลุ่มบริ ษัท เค อีต้องเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลเท่าที*จําเป็ นตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
จนกว่าเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลจะยุติความสัมพันธ์ กบั กลุ่มบริ ษัท เค อี อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัท เค อีอาจมีความ
จําเป็ นต้ องเก็บรั กษาข้ อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที*กฎหมายกํ าหนด หรื อตามระยะเวลาที*นโยบายหรื อ
ระเบียบของกลุม่ บริ ษัท เค อีกําหนดเพื*อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง* เป็ นการเฉพาะ
2. วิธีการเก็บรักษาข้ อมูล
กลุ่มบริ ษัท เค อีอาจจัดเก็บรั กษาข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นต้ นฉบับ หรื อสําเนา หรื อในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อใน
รู ปแบบอื*นใดก็ตามที*สามารถแปลงข้ อมูลเป็ นเอกสารสําหรับใช้ เป็ นหลักฐานได้ และต้ องอยู่ในสภาพที*พร้ อมต่อการ
ตรวจสอบและสามารถนําส่งข้ อมูลเมื*อได้ รับแจ้ งขอข้ อมูลจากสํานักงานฯ
กลุ่มบริ ษัท เค อีต้องดําเนินการลบหรื อทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลตามหลักปฏิบตั ิเกี*ยวกับการลบหรื อทําลายข้ อมูลส่วน
บุคคลเมื*อสิ lนสุดความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อสิ lนสุดระยะเวลาในการเก็บรักษา
ข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อเข้ าเหตุกรณีอื*นใดที*กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนด
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บททีE 7
การลบหรื อทําลายข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุม่ บริ ษัท เค อีมีหลักปฏิบตั เิ กี*ยวกับการลบหรื อทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี l
1. จัดให้ มีระบบหรื อมาตรการในการตรวจสอบเมื*อปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี lเพื*อดําเนินการลบหรื อทําลายข้ อมูลส่วน
บุคคล
1)

ข้ อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็ นในการเก็บรักษาไว้ ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้ อมูล

2)

เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที*ได้ ให้ ความยินยอมไว้ และ
กลุม่ บริ ษัท เค อีไม่มีฐานตามกฎหมายที*จะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนันต่
l อไป

3)

เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลและกลุ่มบริ ษัท เค อีไม่อาจปฏิเสธคําขอใช้
สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้

4)

การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลไม่ชอบด้ วยกฎหมาย

2. วิธีการลบหรื อทําลายข้ อมูลส่วนบุคคล
กลุม่ บริ ษัท เค อีต้องทําการลบหรื อทําลายข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อทําให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้ อมูลที*ไม่สามารถระบุตวั
บุคคลที*เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ โดยเป็ นไปตามที*กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนด
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บททีE 8
มาตรการรั กษาความมัEนคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื*อให้ มนั* ใจได้ วา่ ข้ อมูลส่วนบุคคลได้ รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคล้ องตามกฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล กลุม่ บริ ษัท เค อีต้องดําเนินการดังต่อไปนี l
1. จัดให้ มีมาตรการรักษาความมัน* คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลทังที
l *จดั เก็บอยู่ในระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อที*อยู่นอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เอกสารที*มีข้อมูลส่วนบุคคล เพื*อป้องกันมิให้ เกิดการละเมิดข้ อมูล
ส่วนบุคคล
2. กําหนดมาตรการรักษาความมัน* คงปลอดภัยที*มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้ องตามหลักเกณฑ์ที*กฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนด
3. ทบทวนมาตรการรักษาความมัน* คงปลอดภัยเมื*อมีการปรับปรุง เปลีย* นแปลง แก้ ไข ในหลักปฏิบตั ขิ องกลุม่ บริ ษัท เค อี
หรื อ เมื* อ ข้ อกํ า หนดของกฎหมายคุ้ มครองข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลมี ก ารประกาศใช้ บัง คับ ใหม่ หรื อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี*ยนแปลง แก้ ไข หรื อมีการประกาศใช้ กฎหมายอื*นใดที*เกี*ยวข้ อง เพื*อให้ แน่ใจว่ากลุม่ บริ ษัท เค อีมีมาตรการรักษา
ความมัน* คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลที*เหมาะสมและเพียงพอ
นอกจากนี l กลุ่มบริ ษัท เค อีจะต้ องจัดให้ มีการบันทึกการจัดการข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบเอกสาร
หรื อรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้ องมีรายละเอียดตามที*กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนด และอยู่ในสภาพที*
พร้ อมให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลและสํานักงานฯ ตรวจสอบได้
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บททีE 9
มาตรการรองรั บการใช้ สทิ ธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เนื*องจากกลุ่มบริ ษัท เค อีตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ ของเจ้ าของข้ อมุลส่วนบุคคล จึงจัดให้ มีมาตรการ
รองรับการใช้ สทิ ธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลให้ สอดคล้ องตามที*กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนดดังต่อไปนี l
1. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลมีดงั นี l
1)

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

2)

สิทธิในการเข้ าถึงและขอรับสําเนาข้ อมูลส่วนบุคคล รวมทังการขอให้
l
เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึง* ข้ อมูลส่วนบุคคลที*
ตนไม่ได้ ให้ ความยินยอม

3)

สิทธิในการให้ โอนย้ ายข้ อมูลส่วนบุคคล

4)

สิทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล

5)

สิทธิขอให้ ลบหรื อทําลาย หรื อทําให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้ อมูลที*ไม่สามารถระบุตวั ตนได้

6)

สิทธิขอให้ ระงับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล

7)

สิทธิขอให้ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้ อง

8)

สิทธิในการยื*นเรื* องร้ องเรี ยน

2. จัดให้ มีช่องทางสําหรับยื*นคําขอใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลเพื*ออํานวยความสะดวกให้ แก่เจ้ าของข้ อมูลส่วน
บุคคลในการใช้ สทิ ธิของตน
3. จัดให้ มีหน่วยงานกลางทําหน้ าที*รับผิดชอบในการพิจารณาคําขอใช้ สทิ ธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
4. กําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิตามคําขอใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลและการแจ้ งผลการปฏิบตั ิตามคําขอใช้
สิทธิให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชกั ช้ า
5. ในกรณีที*กลุม่ บริ ษัท เค อีปฏิเสธคําขอใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมุลส่วนบุคคล กลุม่ บริ ษัท เค อีจะต้ องจัดให้ มีการบันทึก
การปฏิเสธคําขอดังกล่าว พร้ อมด้ วยเหตุผลในการปฏิเสธรวมทังกิ
l จกรรมการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที*ถกู ปฏิเสธ
เพื*อเป็ นหลักฐานสําหรับตรวจสอบเมื*อสํานักงานฯ หรื อเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลร้ องขอ
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บททีE 10
การแจ้ งเหตุการละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณีที*เกิดเหตุการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล เจ้ าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (หากมี) หรื อหน่วยงานกํากับ
ดูแลจะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี l
1. ตรวจสอบเหตุการณ์ทงหลายที
ัl
*เกี*ยวกับการละเมิดการข้ อมูลส่วนบุคคลเพื*อดําเนินมาตรการที*เหมาะสมเพื*อบรรเทา
ผลกระทบและป้องกันการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลที*อาจเกิดขึ lนในอนาคต
2. เจ้ า หน้ า ที* ค้ ุม ครองข้ อ มูล ส่ว นบุค คล (หากมี ) หรื อ หน่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลจะดํ า เนิ น การแจ้ ง เหตุก ารละเมิ ด ข้ อ มูล
ส่วนบุคคลให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลและสํานักงานฯ ทราบ ตามสภาพและความร้ ายแรงของเหตุการณ์ ที*เกิดขึ lน
ตามที*กฎหมายกําหนด โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี l
ผลกระทบต่ อสิทธิและเสรี ภาพ
ของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล

การดําเนินการ

กรณีไม่ มีความเสีEยง

- บันทึกเหตุการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล

กรณีมีความเสีEยง

- บันทึกเหตุการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล
- แจ้ งสํานักงานฯ ภายใน 72 ชัว* โมง

กรณีมีความเสีEยงสูง

- บันทึกเหตุการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล
- แจ้ งสํานักงานฯ ภายใน 72 ชัว* โมง
- แจ้ งเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้ อมูล
ส่วนบุคคลพร้ อมกับแนวทางการเยียวยาโดยเร็ ว

3. กรณีที*ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อกระบวนงานที*เกี*ยวข้ องไม่สามารถทํางานได้ ให้ พนักงานหรื อหน่วยงานที*พบ
เหตุแจ้ งไปยังฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 3 ชั*วโมงหลังจากทราบเหตุนันl และให้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (หากมี) หรื อหน่วยงานกํากับดูแลเพื*อดําเนินการตามที*เหมาะสม
4. กรณีเหตุการณ์อื*น ๆ ที*เกี*ยวข้ องกับการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล ให้ พนักงานหรื อหน่วยงานที*พบเหตุแจ้ งโดยตรงไปยัง
เจ้ าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (หากมี) หรื อหน่วยงานกํากับดูแลโดยเร็ วที*สดุ เพื*อดําเนินการตามที*เหมาะสม
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บททีE 11
เจ้ าหน้ าทีEค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ที*กลุ่มบริ ษัท เค อีมีหน้ าที*ตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที*จะต้ องจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที*ค้ ุมครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล กลุม่ บริ ษัท เค อีจะต้ องดําเนินการดังนี l
1. แต่งตังเจ้
l าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยบุคคลดังกล่าวต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกี*ยวกับกฎหมายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลและมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
2. แจ้ งให้ สํานักงานฯ ทราบถึงการแต่งตังเจ้
l าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลพร้ อมด้ วยข้ อมูลอื*นที*กฎหมายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนด ภายในระยะเวลาที*กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนดไว้
3. จัดให้ มีเครื* องมือหรื ออุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทังอํ
l านวยความสะดวกในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลเพื*อการปฏิบตั ิ
หน้ าที*ให้ แก่เจ้ าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
โดยเจ้ าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลจะมีหน้ าที*ดงั ต่อไปนี l
1. ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบายฉบับนี l ระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง* ประกาศ แนวปฏิบตั ิ หรื อคู่มือ
ปฏิบตั ิงานภายในเพื*อให้ มนั* ใจว่าการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค อีเป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล
2. ให้ คําแนะนําแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทังพนั
l กงานของกลุม่ บริ ษัท เค อีเกี*ยวกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี l
3. ประสานงานและให้ ความร่ วมมือกับสํานักงานฯ ในกรณีที*มีปัญหาเกี*ยวกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่
บริ ษัท เค อี รวมทังพนั
l กงานของกลุม่ บริ ษัท เค อีในการปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี l
4. รักษาความลับของข้ อมูลส่วนบุคคลที*ตนล่วงรู้หรื อได้ มาเนื*องจากการปฏิบตั หิ น้ าที*ตามนโยบายฉบับนี l
5. รายงานไปยังคณะกรรมการที*มีอํานาจในกรณีที*มีปัญหาในการปฏิบตั หิ น้ าที*ตามนโยบายฉบับนี l
6. สนับสนุนและช่วยเหลือในการประเมินผลกระทบด้ านการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ
7. ให้ คําปรึ กษาหารื อเกี* ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและเป็ นที*ติดต่อประสานงานสําหรั บเจ้ าของข้ อมูลส่วน
บุคคลเพื*อรับเรื* องร้ องเรี ยน คําขอและดําเนินการเกี*ยวกับการใช้ สทิ ธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
8. ติดตามตรวจสอบและแก้ ไขเรื* องร้ องเรี ยนเกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
9. จัดเก็บบันทึกรายการเหตุการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลและดําเนินการแจ้ งไปยังสํานักงานฯ ตามที*กฎหมายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนด
10. บันทึกความเห็นต่อประเด็นหารื อต่าง ๆ เกี*ยวกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค อี
11. เป็ นที*ตดิ ต่อและประสานงานเกี*ยวกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค อี
12. ดําเนินการอื*น ๆ ตามได้ รับมอบหมายตามนโยบายฉบับนี l
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บททีE 12
การตรวจสอบภายในเกีEยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มบริ ษัท เค อีต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี* ยวกับการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในกลุม่ บริ ษัท เค อี โดยมีแนวทางการตรวจสอบภายในดังต่อไปนี l
1. การตรวจสอบภายในต้ องดําเนินการอย่างเป็ นอิสระ
2. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ของทังกลุ
l ม่ บริ ษัท เค อีอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังl
3. รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อเจ้ าหน้ าที*ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (หากมี) หรื อหน่วยงานกํากับดูแลและ/หรื อ
คณะกรรมการที*มีอํานาจโดยตรง และกรณีที*พบว่าหน่วยงานที*เกี*ยวข้ องมีข้อบกพร่องหรื อมีปัญหาในการปฏิบตั ิงานที*
ไม่เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี l ระเบียบปฏิบตั ิงาน คําสัง* ประกาศ แนวปฏิบตั ิ หรื อคู่มือปฏิบตั ิงานภายในเกี*ยวกับ
การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ผู้บริ หารและพนักงานที*เกี*ยวข้ องกับหน่วยงานดังกล่าวจะต้ องดําเนินการปรับปรุงแก้ ไข
ตามผลการประเมินโดยทันที
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บททีE 13
การฝึ กอบรมเกีEยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มบริ ษัท เค อีตระหนักถึงความสําคัญของการฝึ กอบรมพนักงานเพื*อให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในวิธี
ปฏิบตั ิงานเกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล เพื*อป้องกันมิให้ เกิดการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อเหตุการณ์ใด ๆ ที*ไม่
สอดคล้ องตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยมีแนวปฏิบตั ิเกี*ยวกับการฝึ กอบรมพนักงานในเรื* องการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี l
1. พนัก งานใหม่ทุก คนต้ อ งได้ รั บ การอบรมความรู้ พื นl ฐานเกี* ย วกับ การคุ้ม ครองข้ อ มูล ส่ว นบุค คลก่ อ นการเริ* ม งาน
หรื อในเวลาใดก็ตามที*มนั* ใจได้ วา่ พนักงานใหม่ต้องเข้ ารับและผ่านการอบรมความรู้พื lนฐานดังกล่าว โดยมีการทดสอบ
หลังการอบรมเพื*อประเมินความรู้ที*ได้ รับและมีการเก็บบันทึกประวัตกิ ารอบรมในหัวข้ อดังกล่าวไว้ เป็ นหลักฐาน
2. พนักงานปั จจุบนั ต้ องได้ รับการอบรมทบทวนความรู้ เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างสมํ*าเสมอ อย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครังl
3. การอบรมความรู้ เกี*ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลให้ กบั พนักงานอาจใช้ วิธีการจัดอบรมโดยมีวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้โดยตรงในห้ องอบรมหรื อจัดอบรมโดยผ่านสือ* การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เช่น e-learning ก็ได้
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บททีE 14
มาตรการสําหรั บการนําอุปกรณ์ ไอทีส่วนตัวมาใช้ ในการทํางาน (Bring Your Own Devices)
ในกรณีที*กลุม่ บริ ษัท เค อี อนุญาตให้ บคุ ลากรนําอุปกรณ์ไอทีของตนเองมาใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
สําหรับการทํางาน เช่น สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป และฮาร์ ดไดร์ ฟส่วนตัว กลุม่ บริ ษัท เค อีจะใช้ มาตรการต่อไปนี lเพื*อ
ปกป้องความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ บริ ษัท เค อี
อุปกรณ์ ทE สี ามารถใช้ ได้
1.

สมาร์ ทโฟน

2.

แท็บเล็ต

3.

แล็ปท็อป

4.

ฮาร์ ดไดร์ ฟส่วนตัว

นโยบายการใช้ อุปกรณ์ ไอทีส่วนตัว
1.

กลุม่ บริ ษัท เค อีอนุญาตให้ บคุ ลากรใช้ อปุ กรณ์ไอทีสว่ นตนที*ชว่ ยในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม

2.

ห้ ามใช้ อปุ กรณ์เพื*อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี l
-

จงใจแผยแพร่ไวรัส มัลแวร์ หรื อรหัสโปรแกรมใด ๆ ที*เป็ นอันตรายต่อระบบสารสนเทศของกลุม่ บริ ษัท เค อี

-

เข้ าถึง ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลที*เป็ นความลับโดยไม่มีอํานาจ

-

ละเมิดกฎหมายที*บงั คับใช้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วน

ความปลอดภัย
1.

เพื*อป้องกันการเข้ าถึงโดยไม่ได้ รับอนุญาต อุปกรณ์ไอทีสว่ นตนจะต้ องใช้ การพิสจู น์ตวั ตน เช่น การใช้ รหัสผ่านที*
รัดกุมและเหมาะสมในการเข้ าต้ องข้ อมูลของกลุม่ บริ ษัท เค อี

2.

ข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและข้ อมูลของกลุม่ บริ ษัท เค อีควรจัดเก็บแยกกัน โดยที*บคุ ลากรไม่ควรย้ ายข้ อมูล
ของกลุม่ บริ ษัท เค อีโดยไม่ได้ ตงใจหรื
ัl
อโดยเจตนาไปยังที*เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลในอุปกรณ์สว่ นตัว

3.

จะต้ องมีการเปลีย* นรหัสผ่านทุก ๆ 90 วัน และควรเป็ นรหัสผ่านใหม่ที*ไม่ซํ lากันทุกครังl
เมื*อบุคลาการได้ กําหนดรหัสผ่านของตนแล้ ว จะต้ องเก็บรหัสผ่านดังกล่าวไว้ เป็ นความลับ

4.

6.

สมาร์ ทโฟนและแล็ปท็อปจะต้ องมีการกําหนดให้ ลอ็ คเครื* องด้ วยรหัสผ่านหากไม่ได้ ใช้ งานเป็ นเวลา 10 นาที
บุคลากรที*เข้ าถึงข้ อมูลของกลุม่ บริ ษัท เค อีจะถูกจํากัดการเข้ าถึงตามระดับที*กลุม่ บริ ษัท เค อีกําหนด

7.

บุคลากรต้ องอัปเดตซอฟต์แวร์ (รวมถึงระบบปฏิบตั กิ าร) ให้ เป็ นปั จจุบนั ตลอดเวลา

5.
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8.

การใช้ ฮาร์ ดไดร์ ฟส่วนตัวต้ องลงทะเบียนกับกลุ่มบริ ษัท เค อี และต้ องเก็บไว้ อย่างดีเพื*อหลีกเลี*ยงการสูญหาย
การเข้ าถึง การใช้ การเปลี*ยนแปลง การแก้ ไข หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที*มีอยู่ในฮาร์ ดไดร์ ฟส่วนตัว
ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย

9.

กรณี ที*อุปกรณ์ สูญหายหรื อถูกขโมย บุคลากรที*เป็ นเจ้ าของอุปกรณ์ นันl ๆ ต้ องรายงานไปยังกลุ่มบริ ษัท เค อี
ภายใน 3 ชัว* โมง

การลบข้ อมูลเมืEอบุคลากรลาออกจากกลุ่มบริษัท เค อี
เมื*อบุคลากรลาออกจากกลุม่ บริ ษัท เค อี กลุม่ บริ ษัท เค อีจะล้ างข้ อมูลของกลุม่ บริ ษัท เค อีที*ถกู เก็บไว้ ในอุปกรณ์และ/
หรื อซอฟต์แวร์ ของบุคลากรและกําหนดให้ บคุ ลากรส่งอุปกรณ์ของตนเข้ ารับการตรวจสอบก่อนดําเนินการลาออกและ
ลบหรื อปิ ดใช้ บญ
ั ชีที*ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าถึงข้ อมูล
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