คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice)
สำหรับผูใชงานเว็บไซตของ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ จำกัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ จำกัด (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคกร”) ใหความสำคัญเปนอยางยิ่ งกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล และเพื่อใหทานมั่นใจไดวาองคกรจะใหความคุมครองและปฏิบัติตอขอมูลสวน
บุคคลของทานโดยสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล องคกรจึงไดกำหนดแบบแจง
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจงใหทานทราบรายละเอียดการดำเนินการกับขอมูลสวนบุคคลไมวา
จะเปนการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (รวมเรียกวา “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหวางที่ทานเขา
เยี่ยมชมเว็บไซตขององคกร ตลอดจนแจงใหทานทราบถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลของทาน และชองทางการ
ติดตอองคกร
1. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
เมื่อทานเขาใชงานเว็บไซตของ องคกร องคกรอาจเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของทาน เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
ขอ

วัตถุประสงค

ฐานทางกฏหมาย

1.1 เพื่อการใชงานเว็บไซต หรือเขาใชงานระบบตาง ๆ ของ องคกร
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชน
และบริษัทในกลุม องคกร หรือเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอื่น ๆ ทั้งของ โดยชอบดวยกฎหมาย
องคกร บริษัทในกลุม องคกร หรือหนวยงานภายนอก
(Legitimate Interests)
การปฏิบัตติ ามสัญญา
(Contractual Basis)

ขอ

วัตถุประสงค

1.2 เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะหการสำรวจตลาดและ
กลยุทธทางการตลาด รวมทั้งเพื่อดำเนินการวางแผน การ
รายงาน และการคาดการณทางธุรกิจ
1.3 เพื่อวิเคราะห วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และกิจกรรมตาง ๆ
ของ องคกร ใหดียิ่งขึ้นหรือเหมาะสมกับความตองการของทาน
รวมถึงการเก็บขอมูลการใชงานเว็บไซตของ องคกร เพื่อวิเคราะห
การใชงานของผูใชเว็บไซตสำหรับการพัฒนาเว็บไซตและกลยุทธ
การสื่อสารของ องคกร
1.4 เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อ
การตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหาร
จัดการภายในองคกร
1.5 ในกรณีท่ที านประสงคขอเขาเยี่ยมชมกิจการขององคกร องคกร
อาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อการติดตอ
ประสานงานตาง ๆ การพิจารณาคัดเลือกและยืนยันการเยี่ยมชม
รวมทั้งเตรียมการอำนวยความสะดวกใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล
ที่จะมาเขามาเยี่ยมชมกิจการขององคกร
1.6 ในกรณีท่ที านแจงขอมูลผานชองทางการติดตอองคกร หรือแจง
คำขอตาง ๆ เชน ขอรับขอมูลขาวสารจากศูนยขอมูลขาวสาร
เปนตน องคกรอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อ
การติดตอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอ หรือขอรองเรียน หรือ
ขอมูลที่ทานไดแจงไวกับองคกร รวมถึงการพิจารณาดำเนินการ
ตามคำขอ การติดตอสงขอมูล การออกใบเสร็จ (กรณีมี
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการสำเนาขอมูลหรือสงเอกสาร)
การตรวจสอบขอเท็จจริง การจัดเก็บเปนบันทึกเพื่อติดตามผล
การดำเนินการ และเปนขอมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง การ
กำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของสำนัก
ตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองคกร

ฐานทางกฏหมาย
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชน
โดยชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชน
โดยชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชน
โดยชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชน
โดยชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชน
โดยชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

ขอ

วัตถุประสงค

1.7 เมื่อทานดาวนโหลดเอกสารบางอยางจากเว็บไซตขององคกร เชน
รายงานประจำป รายงานความยั่งยืน รายงานประจำป เปนตน
องคกรอาจขอขอมูลสวนบุคคลจากทานเพิ่มเติม เพื่อการติดตอ
และสงแบบสำรวจ เพื่อสอบถามความคิดเห็น และนำมา
วิเคราะหเพื่อการพัฒนารายงาน ของ องคกร ใหตอบสนองความ
สนใจของกลุมผูอาน
1.8 เมื่อทานเขาใชงานเว็บไซตขององคกร องคกรจำเปนตองเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลบางประการของ
ผูใชงานเว็บไซตเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน
สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด
และเพื่อการรายงานหรือเปดเผยขอมูลตอหนวยงานราชการ
หนวยงานของรัฐ องคกรอิสระ หรือหนวยงานอื่นใดซึ่งอาศัย
อำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล รวมทั้งเพื่อการกอตั้งสิทธิ
เรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรอง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย

ฐานทางกฏหมาย
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชน
โดยชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
(Legal Obligation)
ความจำเปนเพื ่ อ ประโยชน
โดยชอบดวยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

ขอมูลสวนบุคคลที่ องคกร เก็บรวบรวมอันเนื่องมาจากความจำเปนในการปฏิบัติสัญญา หรือการปฏิบัติ
ตามกฎหมายตาง ๆ นั้น หากทานไมใหขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนดังกลาว องคกรอาจไมสามารถใหบริการหรือ
อำนวยความสะดวกใหกับทานได
2. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสวนบุคคลที่อาจมีการเก็บรวบรวม
ในการเขาใชงานเว็บไซตขององคกร อาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยบางสวนอาจเปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยอัตโนมัติจากการใชงานเว็บไซต เชน การจัดเก็บ IP Address ประเภทของเบราวเซอร
เปนตน และบางสวนอาจเปนขอมูลสวนบุคคลที่องคกรไดมาจากการขอใหทานกรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่
องคกรกำหนด หรือเปนขอมูลที่ทานใหกับองคกรเพื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของแตละประเภท
เชน การติดตอสอบถาม การติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม การติดตอขอเขาเยี่ยมชมกิจการ เปนตน นอกจากนี้
องคกร อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากทานผานผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลขององคกร หรืออาจมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลของทานจากแหลงอื่น เชน แหลงขอมูลสวนบุคคลที่สามารถเขาถึงไดโดยสาธารณะ ขอมูล
ที่สามารถขอคัดถายสำเนาไดจากหนวยงานราชการ เปนตน

ทั้งนี้ องคกรอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังตอไปนี้
2.1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป
(1) ขอมูลที่ใชระบุตัวตน (Identity Data) เชน ชือ่ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน อายุ วัน
เดือนปเกิด เปนตน
(2) ขอมูลเกี่ยวกับการทำงาน เชน อาชีพ ชื่อบริษัท/องคกรที่ทำงาน ตำแหนง/หนวยงาน เปนตน
(3) ขอมูลติดตอ (Contact Data) เชน ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล เปนตน
(4) ขอมูลบัญชีผูใชงาน และรหัสผาน เฉพาะกรณีเขาใชงานระบบงานตาง ๆ ของ องคกร และบริษัท
ในกลุม องคกร
(5) ขอมูลที่องคกรไดรับผานการใชบริการเว็บไซต เชน ขอมูลอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่อยู IP ขอมูล
บันทึก ประเภทของเบราวเซอร และการตั้งคา ขอมูลสถานที่ ตัวบงชี้ขอมูลในระบบออนไลนเพื่อเปดใช ‘คุกกี้’
และเทคโนโลยีที่คลายคลึงกัน
(6) ขอมูลอื่น ๆ ที่ทานใหไวกับองคกร เชน ประเทศของผูใชบริการ ขอมูลตามใบสมัคร แบบฟอรม
แบบสอบถามตาง ๆ ขอมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตอสอบถามหรือ
คำขอตาง ๆ ที่ทานแจงไวกับองคกร เปนตน
2.2 ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน
ในการใชงานเว็บไซตขององคกรโดยทั่วไปนั้น องคกร ไมไดมีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมหรือใช
ขอมูลสวนบุคคลที่มคี วามละเอียดออน เชน ศาสนา เชื้อชาติ เปนตน ของทาน หรือบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค
ใดโดยเฉพาะ ทานไมจำเปนตองระบุ หรือกลาวถึงขอมูลดังกลาว อยางไรก็ตามหากมีกรณีที่ องคกรจำเปน
จะตองใชขอมูลดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคใด องคกร จะแจงใหทานทราบและขอความยินยอมจากทานเปนกรณี
ไป
กรณีที่ทานไดใหสำเนาบัตรประชาชนซึ่งมีขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน เชน ศาสนา และหมู
โลหิต รวมอยูดวยนั้น โดยทั่วไปแลว องคกไมมีความประสงคจะเก็บรวบรวมและใชขอมูลศาสนาและหมูโลหิต
ที่ปรากฏอยูในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทานเพื่อวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ หากทานไดมอบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนใหแก องคกรขอใหทานปกปดขอมูลดังกลาว หากทานมิไดปกปดขอมูลขางตน ถือวา
ทานอนุญาตให องคกรดำเนินการปกปดขอมูลเหลานั้น และถือวาเอกสารที่มีการปกปดขอมูลดังกลาว มีผล
สมบูรณและบังคับใชไดตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก องคกร ไมสามารถปกปดขอมูลไดเนื่องจาก
ขอจำกัดทางเทคนิคบางประการ องคกรจะเก็บรวบรวมและใชขอมูลดังกลาวเพื่อเปนสวนหนึ่งของเอกสาร
ยืนยันตัวตนของทานเทานั้น

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
องคกรจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาเทาที่จำเปนเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดระบุไวในแบบแจงฉบับนี้ และอาจเก็บตอไปตามระยะเวลาที่
จำเปนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
การปฏิบัตติ ามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพื่อ
เหตุอื่นตามนโยบายและขอกำหนดภายในองคกรของ องคกร
4. การเปดเผยขอมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในแบบแจงฉบับนี้ องคกร อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแก
บุคคลภายนอกดังตอไปนี้
4.1 บริษัทในกลุม องคกร เพื่อวัตถุประสงคในการดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ระบุ
4.2 หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรอิสระ หนวยงานกำกับดูแล หรือหนวยงานอื่นตามที่
กฎหมายกำหนด รวมถึงเจาพนักงานซึ่งใชอำนาจตามกฎหมาย เชน ศาล อัยการ ตำรวจ เปนตน
4.3 ตัวแทน ผูรับจาง/ผูรับจางชวง และ/หรือผูใหบริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ใหแก องคกร
เชน ผูตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผูพัฒนาระบบเว็บไซต ผูรับจางดูแลการประชาสัมพันธ
ในชองทางตาง ๆ เปนตน
5.

การสงหรือเปดเผยขอมูลไปตางประเทศ
องคกรอาจมีการเก็บขอมูลบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรหรือคลาวดของผูใหบริการที่อยูตางประเทศ และ
อาจมีการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผูใหบริการในตางประเทศ
อยางไรก็ตาม ในการสงหรือโอนขอมูลดังกลาวไมวากรณีใด ๆ องคกรจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
6. การเขาใชงานเว็บไซตอื่นผานทางเว็บไซตของบริษัท
เนื่องจากแบบแจงเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ใชสำหรับการใหบริการและการใชงานเว็บไซตของ
องคกร เทานั้น หากทานเขาชมเว็บไซตอื่นแมจะผานชองทางทางเว็บไซตขององคกร การคุมครองขอมูลสวน
บุคคลตาง ๆ จะเปนไปตามแบบแจงเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตนั้นซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของกับองคกร
7. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คลายคลึงกัน
องคกรใชคุกกี้ที่มีความจำเปนอยางยิ่งตอการทำงานของเว็บไซตขององคกร เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูลเมื่อทานเขาชมเว็บไซต และองคกรมีความประสงคจะใชคุกกี้ทางเลือกเพื่อชวยใหองคกรสามารปรับปรุง
เว็บไซตขององคกร โดยองคกรจะไมใชคุกกี้ทางเลือกจนกวาทานจะอนุญาตใหองคกรเปดใชงานคุกกี้ดังกลาว
นอกจากนี้ เว็บไซตขององคกรอาจมีการใชงาน Google Analytics เพื่อวิเคราะหขอมูลการใชงานเว็บไซตและ

นำขอมูลมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตขององคกร ทานสามารถศึกษารายละเอียดของการใชคุกกี้ไดจากนโยบาย
การใชคุกกี้ขององคกร
8. สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูล
ในฐานะที่ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิตามที่กำหนดไวโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ทานสามารถขอใชสิทธิตาง ๆ ของทานไดตามชองทางที่องคกร กำหนดในขอ 10.
หรือผานเว็บไซตของ องคกรโดยจะสามารถเริ่มใชสิทธิได เมื่อกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ
กับองคกร ซึ่งสิทธิตาง ๆ ของทานมีรายละเอียด ดังนี้
8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ในกรณีที่องคกรขอความยินยอมจากทาน ทานมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมกับองคกรได เวนแตการเพิกถอนความยินยอมจะมีขอจำกัดโดย
กฎหมายหรือสัญญาที่ใหประโยชนแกทาน
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความ
ยินยอมไปแลวโดยชอบดวยกฎหมาย
8.2 สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (Right to Access)
ทานมีสิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลของทานซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคกร รวมถึงขอให
องคกรเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวที่ทานไมไดใหความยินยอมตอองคกรได
8.3 สิทธิในการขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล (Data Portability Right)
ทานมีสิทธิขอใหองคกรโอนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ทานใหไวกับองคกรไดตามที่กฎหมายกำหนด
8.4 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Right to Object)
ทานมีสิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวกับทานสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไดตามที่กฎหมายกำหนด
8.5 สิทธิในการขอลบขอมูลสวนบุคคล (Erasure Right)
ทานมีสิทธิขอให องคกร ลบขอมูลสวนบุคคลของทานตามที่กฎหมายกำหนด อยางไรก็ตามองคกรอาจ
เก็บขอมูลสวนบุคคลของทานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งอาจมีบางระบบที่ไมสามารถลบขอมูลได ในกรณี
เชนนั้น องคกรจะจัดใหมีการทำลายหรือทำใหขอมูลดังกลาวกลายเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได

8.6 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ทานมีสิทธิขอใหองคกรระงับการใชขอมูลของทานไดตามที่กฎหมายกำหนด
8.7 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (Rectification Right)
กรณีที่ทานเห็นวาขอมูลที่องคกรมีอยูนั้นไมถูกตองหรือทานมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของทาน
เอง ทานมีสิทธิขอใหองคกรแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวถูกตอง เปนปจจุบัน
สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
8.8 สิทธิในการรองเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ทานมีสิทธิในการรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่ผมีู อำนาจตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562 หากองคกรฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาวได
9. การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแจงฉบับนี้
องคกรอาจแกไขปรับปรุงแบบแจงเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้เปนครั้งคราว และเมื่อมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงเชนวานั้น องคกรจะประกาศใหทานทราบในเว็บไซตขององคกร ทั้งนี้ หากมีกรณีที่จำเปนตองขอ
ความยินยอมจากทานองคกรจะดำเนินการขอความยินยอมจากทานเพิ่มเติมดวย
10. วิธีการติดตอ
ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลของทาน การใชสิทธิของทาน หรือมีขอรองเรียนใด ๆ ทาน
สามารถติดตอองคกร ไดตามชองทางดังตอไปนี้
- ชื่อ: บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ จำกัด
- สถานที่ติดตอ 321 หมู 5 ต.ชางแรก อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรขี ันธ 77170
- โทรศัพท (สำนักงานใหญ) +66 32 909 611
- Email: dpo@pppgc.co.th

