หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ขาพเจา
ยินยอมให บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ เก็บรวบรวม ใช ประมวลผล และ/หรือ เปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล ของขาพเจาที่มีอยูกับบริษัทฯ ภายใตขอกําหนด และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลที่ทางบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผย ไดแก
1.1 ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปเกิด อายุ สัญชาติ อาชีพ ประวัติการทํางาน ประวัติการศึกษา สถานภาพทางการสมรส
ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท รูปถาย การบันทึกภาพจากกลองวงจรปด และขอมูล
ประจําตัวอื่น ๆ อัตราสวนการถือหุน เปนตน
1.2 ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน เปนตน
1.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถามี) สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต สําเนาใบคูมือจดทะเบียนรถยนต เลขทะเบียนรถยนต สําเนาโฉนดที่ดิน สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรือธุรกิจ เปนตน
1.4 สําเนาหนาบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต เลขประจําตัวผูเสียภาษี เปนตน
1.5 เชื้ อ ชาติ ศาสนา หรื อ หมู เ ลื อด ตามที่ ป รากฏรวมอยู ในสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั วประชาชน (หากมี ) ข อ มู ล ความพิ ก าร
ขอมูลภาพจําลองใบหนา ขอมูลสุขภาพ ขอมูลลายพิมพนิ้วมือ ขอมูลประวัติอาชญากรรมรวมถึงความผิดที่ถูกกลาวหา
หรือฟองรองดําเนินคดี ความคิดเห็นทางการเมือง เปนตน
1.6 ขอมูลอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เก็บเพื่อเปนประโยชนในการจางงาน การจัดสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร และการดําเนินการ
ตามที่กฎหมายกําหนด
2. วัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคล
2.1 เพื่อใชในการดําเนินกระบวนการวาจาง การจัดสวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการทําสัญญาจาง การปฏิบัติ
ตามสัญญาจางงานกับเจาของขอมูล และ/หรือ สัญญาตามวัตถุประสงคดานอื่น ๆ
2.2 เพื่อเก็บขอมูลชีวภาพ ตลอดจนใชขอมูลในการตอบยืนยันสถานะพนักงาน ในการทํานิติกรรมทางการเงินหรือธุรกรรม
อื่น ๆ ของพนักงาน
2.3 เพื่อดําเนินการจัดทําฐานขอมูลพนักงาน และบุคคลากร ทั้งบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
2.4 เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการงานหรือดําเนินงานภายในของบริษัทฯ ที่จําเปนภายใตประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย
2.5 เพื่อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพในการดําเนินงาน การใหบริการ และการดําเนินการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
2.6 เพื่อวัตถุประสงคในการควบคุมการเขาถึง การปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือ
บุคคลอื่น การควบคุมและปองกันโรคติดตอ และเพื่อประโยชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ
2.7 เพื่อใหขอมูลแกหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตามที่หนวยงานภาครัฐรองขอ เชน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ศาล เปนตน
2.8 เพื่อดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เชน การตรวจสอบบัญชี การแจงและเรียกเก็บหนี้ การใชสิทธิสวัสดิการ
ตาง ๆ ภาษี และหลักฐานการดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนด
2.9 เพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ เชน การบันทึกเสียงการรองเรียน การบันทึกภาพผานกลอง CCTV
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2.10 เพื่อการวิเคราะหและติดตามการใชบริการทางเว็บไซต และวัตถุประสงคในการตรวจสอบยอนหลังในกรณีที่เกิดปญหา
การใชงาน
2.11 เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับ หรือขอกําหนดอื่น ๆ ตามกฎหมาย
2.12 เพื่อตอบคําถามและใหความชวยเหลือแกเจาของขอมูลสวนบุคคล
2.13 เพื่อการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ
2.14 เพื่อเปดชองทางการสื่อสาร การประสานงานการทํางาน
2.15 เพื่อใชเปนขอมูลในการยืนยันตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคล
2.16 เพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ที่ไดรับคํายินยอมชัดแจงจากทาน
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั้นยังมีความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเทานั้น ทั้งนี้ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไมเกี่ยวของหรือเกินความจําเปนตามวัตถุประสงคใน
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น บริษัทฯ จะทําการลบ หรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของทานตามรูปแบบและมาตรฐาน
การลบทําลายขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคําสั่งหรือพิพากษาถึงที่สุด
4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลภายใตการกํากับดูแลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับตามหลักเกณฑ และขอ
ปฏิ บัติ ข องพระราชบั ญญั ติ คุ ม ครองข อ มู ล ส วนบุ ค คล ทั้ งนี้ การเป ด เผยข อ มู ล ส วนบุค คลมี ขึ้น เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
ดําเนินการเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลการจางงาน การจัดสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร การยืนยันสถานะของพนักงานกับ
สถาบันการเงิน หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของการดําเนินการทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย
5. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ
กรณีที่บริษัทฯ ถายโอนขอมูล สงตอขอมูล หรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ บริษัทฯ จะจัดมาตราการสรางความมั่นใจวา
องคกรระหวางประเทศ หนวยงานที่รับโอนขอมูล สงตอขอมูลในประเทศปลายทาง ไดมีการจัดมาตรการ วิธีการปองกันขอมูล
สวนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑที่กําหนดตามขอกําหนดกฎหมายของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
6. สิทธิการเพิกถอนความยินยอม
เจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมไมใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูล การใช การประมวลผล หรือการ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยบริษัทฯ จะจัดชองทางใหเจาของขอมูลเขาถึงและสามารถแจงความประสงคเพิกถอนการยินยอม
ของขอมูลของเจาของขอมูลที่บริษัทฯ ดําเนินการเก็บรวบรวม การใช การประมวลผล และเปดเผยขอมูล โดยเจาของขอมูล
จะตองใหเหตุผลถึงการเพิกถอนนี้ การเพิกถอนการยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคลจะไมมีผลตอการเก็บรวบรวม ใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหการยินยอมไปกอนหนานี้ โดยบริษัทฯ มีสิทธิขอยกเลิกการเพิกถอน
หากเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อการปฏิบัติตามกฏหมาย และการบริหารงานบุคคล
7. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
7.1. สิทธิในการขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคล
7.2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันและถูกตอง
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7.3. สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ไดทําใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบที่สามารถอานหรือใช
งานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวย
วิธีการอัตโนมัติ
7.4. สิทธิในการขอลบ หรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได เมื่อขอมูลนั้นหมด
ความจําเปน หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลถอนความยินยอม
7.5. สิทธิในการขอระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ในกรณีเมื่อเปนขอมูลสวนบุคคลที่ตองลบ หรือเมื่อขอมูลดังกลาวหมด
ความจําเปน
7.6. สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลขอมูลที่ผูใชบริการเคยใหไว
7.7. สิทธิในการขอคัดคาน เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลเมื่อใดก็ได
8. ชองทางการติดตอ
หากทานตองการที่จะแกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของตนเอง สามารถติดตอบริษัทฯ ตามชองทางดังนี้
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 02-2738351 โทรสาร : 02-2738359 E-mail : privacy@newsnetwork.co.th
ขาพเจาไดอาน รับทราบ และเขาใจรายละเอียด ขอกําหนดและเงื่อนไขในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวน
บุคคล ซึ่งเกี่ยวกับขาพเจาในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตองตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ รวมทั้ง ขาพเจา
ยินยอมใหบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดําเนินการเก็บรวมรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูล
สวนบุคคลตามรายละเอียดที่ระบุขางตน

ลงชื่อ.......................................................................ผูใหความยินยอม
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)

3/3

