นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy)
ของ
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ระบบสื่อ สารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้การเข้าถึงการเก็บ
รวบรวม การใช้ และการเปิ ด เผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทาได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว อันอาจนามาซึ่ง ความเสียหายต่อ
เจ้าของข้อมูล ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 แล้วนัน้
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการคุม้ ครองข้อ มูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็ นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานสาคัญ ใน
ความเป็ นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ตอ้ งได้รบั ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บริษัทมีความมุ่งมั่นในการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ได้มีการบัญญัติไว้
ตามกฎหมายเฉพาะ บริษัทจึงได้จดั ทานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐานสากลในการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการในการบริห ารจัดการการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ จัดทาขึน้ เพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทาการค้า
ธุรกรรม ใช้บริการ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรือมีสว่ นเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
2.1 เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ ของหน่วยงาน ผูบ้ ริหาร พนักงาน ซึ่งมีสว่ นเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
2.2 เพื่อกาหนดขัน้ ตอนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ต่อบุคคล ลูกค้า คูค่ า้ ผูใ้ ช้บริการ
ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีสว่ นได้สว่ นเสียหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
3. ขอบเขตการใช้
3.1 ให้ประกาศฉบับนี ้ มีผลใช้บงั คับกับคณะกรรมการ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของ บริษัท เฮลท์ เอ็ม
ไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมถึงคูค่ า้ ผูใ้ ห้บริการ และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกับบริษัท
3.2 ให้ประกาศฉบับนี ้ มีผลใช้บงั คับกับทุกกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
4. คานิยาม
"บริษัท"

หมายความว่า บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทใน
เครือ
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“บริษัทในเครือ”

หมายความว่า บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อ ย
และบริษัท ร่วมของบริษัท และหมายความรวมถึงผูก้ ระท าการแทนของบริษั ท
ดังกล่าวด้วย

"ข้อมูลส่วนบุคคล"

หมายความว่า ข้อ มูลเกี่ ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม

"ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความอ่อนไหว"
(Sensitive Data)

หมายความว่า ข้อ มูลส่วนบุคคลที่ มีความเสี่ยงอาจถูกนาไปสู่การเลือ กปฏิบั ติ
อย่างไม่เป็ นธรรม ในที่ นีห้ มายถึง เชื อ้ ชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรืออื่นๆ
ตามที่กฎหมายกาหนด

"เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"

หมายความว่า บุคคลซึ่ง เป็ น เจ้า ของข้อ มูลส่วนบุคคล เป็ นต้นว่า ลูก ค้า คู่ค ้า
ผูใ้ ช้บริการ และพนักงาน

"ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล"

หมายความว่า บุคคลหรือ นิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ ตดั สินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มูลส่ว นบุค คล ในที่ นีห้ มายถึง บริษั ท หน่วยงาน
พนักงานที่รบั ผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลนัน้

"ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล"

หมายความว่า บุคคลหรือนิตบิ คุ คลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคลล ใน
ที่นีห้ มายถึง คูค่ า้ บุคคลหรือบริษัทภายนอกที่บริษัทได้วา่ จ้าง

"บุคคล"

หมายความว่า บุคคลธรรมดา

"บุคคลผู้หย่อนความสามารถ"

หมายความว่า บุค คลซึ่ ง เป็ น ผู้เ ยาว์ เป็ น คนไร้ค วามสามารถ หรื อ เสมื อ นไร้
ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

"เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
(Data Protection Officer: DPO)

หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทแต่งตัง้ ให้ทาหน้าที่เป็ นเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คุกกี้ (Cookies)

หมายความว่า ไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจถูกติดตัง้ และ/หรือ จัดเก็บในอุปกรณ์ของ
ผูเ้ ข้าชมเว็บไชต์ของบริษัท (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็ นต้น)

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทาได้ภายใต้วัตถุประสงค์และเท่าที่จ าเป็ นตามกรอบวัตถุ ประสงค์หรือ เพื่อ
ประโยชน์ที่มีค วามเกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม พร้อ มทั้ง แจ้ง ให้เ จ้าของข้อ มูล ส่วนบุคคลทราบถึ ง
รายละเอียดดังต่อไปนี ้ ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
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1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
2) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้
3) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งอาจมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4) ข้อมูลหรือช่องทางการติดต่อกับบริษัท
5) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6) แจ้งผลกระทบจากการไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย
กาหนด หรือเพื่อ เข้าทาหรือปฏิบตั ิตามสัญ ญา ทั้งนี ้ เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อ ไปนี ้ ไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ก) เพื่อประโยชน์สาธารณะ การศึกษาวิจยั การทาสถิติ หรือการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข) เป็ นการดาเนินการเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ค) เป็ นการจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาหรือเพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนเข้าทาสัญญานัน้
ง) เป็ นการจ าเป็ นตามหน้าที่ ในการดาเนินการเพื่อ ประโยชน์สาธารณะหรื อ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากภาครัฐ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล
หรือ นิติบุคคลอื่ น ที่ ไ ม่ใช่ ผคู้ วบคุมข้อ มูล ส่ว นบุค คล ซึ่ง ประโยชน์โดยชอบด้ ว ยกฎหมายนั้นมี ความส าคัญ
มากกว่าสิทธิขนั้ ฟื ้ นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูห้ ย่อนความความสามารถ
การเก็บรวบรวมข้อมูสส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งผูเ้ ยาว์ไม่
อาจดาเนินการเองได้โดยลาพังตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพณิชย์กาหนดไว้ ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครอง
หรือผูท้ าการแทนผูเ้ ยาว์ดว้ ย เว้นแต่กรณี ผเู้ ยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองหรือผูก้ ารแทน
ผูเ้ ยาว์เท่านัน้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคลลซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็ นบุลคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รบั
ความยินยอมจากผูอ้ นุบาลหรือจากผูพ้ ทิ กั ษ์ หรือบุคคลผูท้ าการแทนเท่านัน้
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)
บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ มีความอ่อ นไหว (Sensitive Data) เว้นแต่มีความจาเป็ นต้อ งเก็บรวบรวม โดยต้อ ง
ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นีย้ กเว้นในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ สามารถเก็บรวบรวมได้โดยไม่
ต้องขอความยินยอม
5.4 การใช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะ
ทาการเก็บรวบรวม หรือเป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล และต้อ งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณี ที่กฎหมายกาหนดให้ไม่ตอ้ งขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่ น ซึ่งได้รบั ข้อ มูลส่วนบุคคลจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยิ นยอมให้เปิ ดเผยหรือเป็ น
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตกลงยินยอมให้ไว้กบั บริษัท
และตามที่บคุ คลหรือนิตบิ คุ ลลนัน้ ได้แจ้งไว้กบั บริษัทเท่านัน้
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6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
6.1 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ
เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัตคิ วามผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประมวลรัษฎากร เป็ นต้น
6.2 ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะบริษัทจะกาหนดระยะเวลา
ในการจัด เก็บ ตามความจ าเป็ น ที่ เหมาะสมในการปฏิ บัติง านของบริษัท เมื่ อ พ้น ระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว บริ ษัท จะ
ดาเนินการลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในกรณี ที่บริษัทมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะต้องดาเนินการเพื่อ ให้ม่นั ใจว่าประเทศ
ปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประเทศปลายทางไม่มีมาตรฐานการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
กาหนด โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย
8. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้นนั้ ต้องถูกต้องเป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และต้องดาเนินการ
จัดให้มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้
9. บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
บริษัทกาหนดให้พนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องให้ความสาคัญและรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครัด
โดยกาหนดให้บคุ คลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี ้ ทาหน้าที่กากับและตรวจสอบให้การดาเนินงานของบริษัทนัน้ ถูกต้องและเป็ นไปตาม
นโยบายและกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
9.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
9.1.1 จัดให้มี มาตรการรัก ษาความมั่น คงปลอดภัยของข้อ มูลส่วนบุค คลที่ เ หมาะสม และทบทวนมาตรการอย่ า ง
สม่าเสมอเพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
9.1.2 กาหนดขอบเขตการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิ ดเผยต่อบุคคลหรือนิตบิ คุ ลลอื่น
9.1.3 จัดให้มีระบบตรวจสอบการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
9.1.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
9.1.5 จัดทาข้อตกลงกับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นิตบิ คุ คลหรือบุคคลภายนอกอื่นใด หากมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลให้แก่ผปู้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ว่าจ้าง นิตบิ ุคคลหรือบุคคลภายนอกอื่นใด โดยผูป้ ระมวลผลข้อมูล นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกดังกล่าว ต้อ งมีมาตรการรักษาความปลอดภัย การเก็บ การใช้ การเปิ ดเผยข้อ มูล ส่วนบุคคลต้อ งเป็ นไปตาม
นโยบายฉบับนี ้ และตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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9.2 ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
9.2.1 ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งที่ ได้รบั จากผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล
9.2.2 จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม
9.2.3 จัดทาและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้
9.3 เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
9.3.1 ให้คาแนะนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผบู้ ริหาร พนักงาน และคูค่ า้
9.3.2 ตรวจสอบการดาเนินงานของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
9.3.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทในเครือ และคูค่ า้ ของบริษัท
9.4 หน่วยงานกฎหมาย
9.4.1 จัดทาและทบทวนนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.4.2 ให้คาปรึกษาทางด้านกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.5 หน่วยงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.5.1 ประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
9.5.2 รายงานเรื่องความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
9.6 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
9.6.1 ตรวจสอบการทางานของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
9.6.2 สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุลคล
9.6.3 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
9.7 บริษัทในเครือ หน่วยงานระดับสานักหรือเทียบเท่า
9.7.1 ให้ผบู้ ริหารสูงสุดของบริษัทในเครือ หรือ ผูบ้ ริหารสูงสุดของสานักในระดับสานักหรือ เที ยบเท่า มีหน้าที่ ส่ งั การ
ควบคุม กากับดูแลให้พนักงานภายในสังกัดของตนปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบาย
ฉบับนี โ้ ดยเคร่งครัด โดยให้มีห น้าที่ เ ป็ นผูป้ ระสานงานข้อ มูลส่วนบุคคล (Data Protection Coordinator: DPC) หรือ แต่งตัง้ ผู้
ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกิดขึน้ ในบริษัทหรือหน่วยงานของตนต่อเจ้าหน้าที่
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
9.7.2 บริษัทในเครือ หน่วยงานระดับสายงาน ระดับสานักหรือ เที ยบเท่า สามารถออกข้อ กาหนดหรือ ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้บงั คับภายในหน่วยงานของตนได้ ทัง้ นี ้ ข้อกาหนดหรือ ระเบียบปฏิบัติดงั กล่าวนั้น
ต้อ งเป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ และตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และต้อ งแจ้งให้กับหน่วยงาน
กฎหมายทราบ
9.8 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.8.1 จัดทาแนวปฏิบตั กิ ารคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
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9.8.2 กากับดูแลหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ และคู่คา้ ของบริษัทให้ดาเนินงานตามนโยบายและแนว
ปฏิบตั กิ ารคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
9.8.3 รายงานการปฏิบตั ิของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ และคู่คา้ ของบริษัทต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่
บริหาร
9.8.4 ประเมินความเสี่ยงด้านการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่พนักงานในแผนก/ ฝ่ าย มีตอ่ บุคคลที่สาม พร้อมนาเสนอ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของของมูลส่วนบุคคล
9.8.5 จัดทาแนวทางปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.8.6 ประเมินผลนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงวิเคราะห์จดุ ที่ควรปรับปรุง แก้ไข
10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีมาตรการ ดังนี ้
10.1 กาหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิ ดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยื นยันตัวบุคคล
ผูเ้ ข้าถึงหรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
10.2 ในการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคลลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบ
อื่นใด ซึ่งผูใ้ ห้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ตา่ งประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้อ งมีมาตรการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี ้
10.3 ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท จนเป็ นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูล ส่วน
บุคคล บริษัทจะดาเนินการแจ้งให้สานัก งานคณะกรรมการข้อ มูลส่วนบุคคลทราบ ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่
จะสามารถทาได้ เว้นแต่การละเมิดนัน้ มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดาเนินการ
แจ้งเหตุการละเมิดพร้อมทัง้ แนวทางการเยียวยาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในกรณี
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
จงใจหรือ ประมาทเลินเล่อ หรือ เพิกเฉยต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย จนเป็ นเหตุให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกใช้หรือเปิ ดเผยต่อ
บุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นใด
11. คุกกี้ (Cookies) และการใช้คุกกี้
ในการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท อาจมีการวางคุกกีไ้ ว้ในอุปกรณ์ของผูเ้ ข้าชม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยอัตโนมัติ
คุกกีบ้ างส่วนมีความจาเป็ นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทางานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็ นคุกกีท้ ี่มีไว้เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผเู้ ข้าชมเว็บไซต์ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ในนโยบายคุกกีข้ องบริษัท ซึ่งปรากฎอยู่ที่เว็บไซต์ของบริษัท
12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิรอ้ งขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอรับสาเนา ขอถอนความยินยอม คัดค้านการเก็บ
การใช้ การเปิ ดเผย ขอให้ลบทาลายหรือพักการใช้ ขอแก้ไขข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั ร้องเรียน หรือขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลอื่น เว้นแต่เป็ นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็ นการปฏิบตั หิ น้าที่เพื่อสาธารณะประโยซน์หรือตาม
กฎหมาย หรือเพื่อการศึกษาวิจยั ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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13. การร้องเรียน การแจ้งเบาะแส
กรณี พบเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่ามีการละเมิดการข้อมูลส่ วนบุลคล การร้องเรียน หรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี ้ หรือตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถติดต่อกับบริษัทได้ ดังนี ้
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สถานที่ตดิ ต่อ

: 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคาแหง ชัน้ ที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เวลาทาการ
: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
Email Address : pdpa@hempcorp.co.th
Website
: www.hempcorp.co.th
Call Center
: 02-514-5000
14. การฝึ กอบรม
บริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมและประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กบั ผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกระดับ
15. การทบทวนนโยบาย
บริษัทอาจมีการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับแนวปฏิ บตั ิ และ
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วยการ
อัพเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็วที่สดุ
16. บทกาหนดโทษ
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผูป้ ระมวลผลข้อมูล หรือผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดาเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่ของ
ตน หากละเลยหรือละเว้นไม่ส่งั การ หรือไม่ดาเนินการ หรือสั่งการ หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ ของตน อันเป็ นการ
ฝ่ าฝื นนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือตามที่พระราชปั ญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กาหนด จนเป็ นเหตุให้เกิดความผิดตามกฎหมายและ/หรือความเสียหายขึน้ ผูน้ นั้ ต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและ
ต้องรับโทษทางกฎหมายตามความผิดที่เกิดขึน้ ทัง้ นี ้ หากความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและ/หรือบุคคลอื่นใด
บริษัทอาจพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายเพิม่ เติมต่อไป
ทัง้ นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

-นายสามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นาประธานกรรมการบริหาร
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