นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษทั โตโยต้ า ทูโช (ไทยแลนด์ ) จากัด และบริษทั ในกลุ่ม
มีผลบังคับใช้ วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2563
บริ ษทั โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จากัด รวมถึงบริ ษทั ในกลุ่ม (บริ ษทั ) มีความประสงค์ที่จะประกาศ
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล) ซึ่ งรวมถึงการรวบรวม การใช้ การ
จัดเก็บ หรื อการเปิ ดเผย เพื่อความชัดเจนของนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
บริ ษทั จะรวบรวม ใช้ จัดเก็บ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้การดาเนิ นธุ รกิ จ กิ จกรรมต่างๆ
ของบริ ษทั การป้ องกันทางด้านสุ ขภาพ (วัตถุประสงค์) ในกรณี ที่บริ ษทั แก้ไขวัตถุประสงค์ หรื อ นโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะมีการแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
บริ ษทั อาจดาเนิ นการกับข้อมูลส่ วนบุคคลนอกเหนื อจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขา้ งต้น แต่ยงั รวมถึง
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
 ข้ อมูลเฉพาะบุคคล (รวมถึง ชื่ อจริ ง ชื่ อกลาง นามสกุล ชื่ อผูใ้ ช้ หรื อข้อมูลที่ ใกล้เคี ยงกัน
สถานภาพสมรส คานาหน้าชื่อ วันเกิด และเพศ)
 สาหรั บการติดต่ อ (รวมถึ ง ที่ อยู่ใ นใบเสร็ จรั บเงิ น ที่ อยู่ใ นการจัด ส่ ง อี เ มล์ และเบอร์
โทรศัพท์)
 สาหรั บการตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร (รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ใช้ใน
การตลาดที่ได้รับจากบริ ษทั และบุคคลภายนอก และข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่
ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร)
 สาหรั บการยื นยันประวัติของบุคคล (รวมถึงทักษะ คุณสมบัติ ประวัติที่ใช้ในการสมัคร
งาน และข้อมูลอื่ นๆ ที่ จาเป็ นเพื่ อใช้ในการตัดสิ น ความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ การ
ทางาน)
 สาหรั บการควบคุมภายใน (รวมถึงชื่ อ ตาแหน่ ง รายละเอียดที่ ใช้ในการติ ดต่อ ลักษณะ
งาน และขอบเขตการทางาน เป็ นต้น ซึ่ งจาเป็ นสาหรับการควบคุมเพื่ อการตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอก)
ข้อมูลส่ วนบุคคลอาจถูกเปลี่ยนแปลงเป็ นข้อมูลสถิติ หรื อ นาไปประมวลผลในทางที่ขอ้ มูลดังกล่าว
นั้นจะไม่สามารถบ่งบอกถึงตัวบุคคล เพื่อนาไปใช้ในวัตถุประสงค์ของการวิเคระห์หรื อการทาวิจยั
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ข้ อ 2. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่ วนบุคคหมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลได้ท้ งั
ทางตรงและทางอ้อม เช่ น ชื่ อ ที่ อยู่ วันเกิ ด เบอร์ โทรศัพท์ รู ปถ่าย ประวัติส่วนตัว รวมถึงข้อมูลลูกค้า ซัพ
พลายเออร์ ลูกจ้าง กรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้น ผูร้ ั บจ้าง เป็ นต้น แต่ ไม่รวมถึ งข้อมูลที่ ไม่ได้เป็ นของเจ้าของข้อมูล
หรื อไม่สามารถบ่งบอกตัวตนได้ (ข้อมูลที่ไม่ได้บ่งบอกตัวตน)
ข้ อ 3. แนวปฏิบัตใิ นการรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะรวบรวม ใช้ จัดเก็บ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้ที่กฎหมายกาหนดไว้และภายใน
วัตถุประสงค์เท่านั้น ข้อมูลส่ วนบุคคลใด ๆ ที่ ถูกเปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ โดยเจ้าของข้อมูลเอง เช่ น นามบัตร
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบี ยนบ้าน ซึ่ งถูกนาไปใช้เพื่อแนบกับการลงนามในสัญญาจะถือ
เสมือนว่าเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมโดยสมัครใจในการรวบรวม ใช้ จัดเก็บหรื อเปิ ดเผยต่อบริ ษทั
เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นโดยกฎหมาย หรื อ กฎ หรื อระเบียบใด ๆ หรื อโดยคาสั่งศาล บริ ษทั
จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการรวบรวมหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อ 4. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เจ้าของข้อมูลหรื อทายาทโดยธรรมสามารถทาคู่ฉบับข้อมูลของตนหรื อร้องขอให้บริ ษทั เปิ ดเผย
แหล่งที่ ได้มาของข้อมูลส่ วนบุคคล อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีสิทธิ ในการปฏิ เสธการร้องขอของ
เจ้าของข้อมูลซึ่ งเป็ นไปตามคาสัง่ ศาลหรื อตามกฎหมาย
2. เจ้าของข้อมูลหรื อทายาทโดยธรรมสามารถร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อแจ้งข้อมูลปัจจุบนั
ของเจ้าของเจ้าของข้อมูล
3. เจ้าของข้อมูลหรื อทายาทโดยธรรมสามารถร้องขอให้ลบ หรื อทาลายข้อมูลของตนเอง เว้นแต่จะ
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นตามกฎหมาย
บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามคาร้องขอจากเจ้าของข้อมูล หรื อทายาทโดยธรรม ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูล หรื อ
ทายาทโดยธรรมคัดค้านการรวบรวม จัดเก็บ หรื อความถูกต้องของข้อมูล ซึ่ งบริ ษทั จะบันทึกการคัดค้านนั้น
ไว้
ข้ อ 5. เจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองข้ อมูล
บริ ษทั จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูล (เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูล) ภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) และกฎ หรื อ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลมีหน้าที่
ในการตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับ การรวบรวม ใช้ จัดเก็บ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
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ข้ อ 6. เจ้ าหน้ าที่ควบคุมข้ อมูล
บริ ษทั จะแต่งตั้งผูค้ วบคุมข้อมูล (ผูค้ วบคุมข้อมูล) ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ ายการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีหน้าที่ควบคุมแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในข้อ 3
ข้ อ 7. ความปลอดภัย
บริ ษทั มีระบบที่เหมาะสมในการรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะจากัดการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
เพียงแค่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผูร้ ับจ้าง และบุคคลอื่น ๆ ที่ทาธุ รกิจกับบริ ษทั โดยจาเป็ นต้องทราบข้อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มคนดังกล่าวจะถูกอนุญาตให้ดาเนิ นการกับข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้การแนะนาของบริ ษทั เท่านั้น และมี
หน้าที่ในการรักษาความลับ
ข้ อ 8. การติดต่ อ
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่ วนบุคคล กรุ ณาติดต่อตามลิงค์น้ ี
http://www.tttc.co.th/contact-us.php
ข้ อ 9. ลิงค์ ของบุคคลภายนอก
เว็บไชต์น้ ีอาจเชื่อมโยงไปกับเว็บไชต์ของบุคคลภายนอก กรณี มีการกดเข้าไปในลิงค์ดงั กล่าวอาจทา
ให้บุคคลภายนอกสามารถรวบรวม หรื อ เผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านได้ บริ ษทั ไม่สามาถควบคุมเว็บ
ไชต์ของบุคคลภายนอกและไม่รับผิดชอบต่อข้อความเหล่านั้น
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