นโยบายความเป็ นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริ ษั ท แปซิ ฟิ กไพพ์ จ ำกั ด (มหำชน) ให้ ค วำมส ำคัญ ของกำรคุ้ ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ของผู้ใ ช้บ ริ ก ำรเว็ บ ไซต์ www.pacificpipe.co.th ซึ่ ง ข้อ มูล ในหน้ำ เพจนี ้จ ะแจ้ง ให้ท่ ำ นทรำบเกี่ ย วกับ
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว (Privacy Policy) และแจ้งวิธีท่ีเรำจัดกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี ้
1. บทนิยาม
“บริษัท”

หมำยถึง

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน)

“ท่ำน”

หมำยถึง

ผูใ้ ช้บริกำรเว็บไซต์

“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมำยถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่วำ่
ทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น ชื่อ นำมสกุล อำยุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
อีเมล ประวัตกิ ำรศึกษำ เป็ นต้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตำมพระรำชบัญ ญั ติ คุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุค คล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ที่มีผลใช้บงั คับในปั จจุบนั และที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่ำน
ทรำบว่ ำ บริ ษั ท มี ก ำรจั ด เก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท เท่ ำ ที่ จ ำเป็ น
ตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนกำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำว โดยบริษัทจะเก็บ
รักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยวิธีกำรที่ปลอดภัยและเหมำะสม

2.1 โดยปกติกำรรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน จะต้องได้รบั ควำมยินยอมก่อน
เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
2.1.1 เพื่อปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย หรือเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำน สอบสวน
หรือพิจำรณำคดีของศำล
2.1.2 เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล
2.1.3 เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลเป็ นคูส่ ญ
ั ญำ หรือเพื่อใช้
ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำทำสัญญำนัน้
2.1.4 เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท หรือนิตบิ คุ คลอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัท
2.1.5 เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำรประวัติศำสตร์ หรือจดหมำยเหตุ
เพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจยั สถิติ ซึ่งได้จดั ให้มีมำตรกำร
ปกป้องที่เหมำะสม
2.2 ในกรณีท่ีบริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เชือ้ ชำติ เผ่ำพันธุ์ ประวัติอำชญำกรรม
ศำสนำ ข้อมูลชีวภำพ ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร หรือข้อมูลอื่นใดในลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจะขอ
ควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนเก็บรวบรวม เว้นแต่กรณี ท่ีกฎหมำยถื อเป็ นข้อยกเว้น เช่น กำรคุม้ ครองทำง
แรงงำน กำรประกันสังคม ประกันสุขภำพ สวัสดิกำรรักษำพยำบำลของลูกจ้ำง
2.3 ท่ำนมีสิทธิท่ีจะให้ควำมยินยอมหรือปฏิเสธที่จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทหรือไม่ก็ได้
ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธ อำจมีบำงบริกำรที่บริษัทไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ท่ำนได้หำกปรำศจำกข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน
2.4 หำกมีกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จ ำกท่ำนโดยตรง บริษัทจะแจ้งให้ท่ำน
ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เก็บรวบรวม

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
บริษัทอำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น
3.1 เมื่อท่ำนสมัครงำนกับบริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต์ บริษัทขอทรำบข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรสมัครงำน
เช่น ประวัติส่วนตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลในเรซูเม่ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ
ที่จำเป็ นต่อกำรสมัครงำน เป็ นต้น
3.2 เมื่ อ ท่ ำ นติ ด ต่อ สอบถำมข้อ มูล บริ ษั ท อำจขอข้อ มูล กำรติ ด ต่อ ของท่ ำ น เช่ น ชื่ อ อี เ มล
เบอร์โทรศัพท์
3.3 เมื่อท่ำนเข้ำใช้เว็บไซต์ บริษัท จะจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ท่ีท่ำนใช้สำหรับกำรเข้ำใช้งำน ข้อมูล
จำกกำรบันทึกกำรใช้ง ำน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมำยเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์
ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ำยมือถือ ข้อมูลกำรเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตงั้ ทำงภูมิศำสตร์ ประเภทของ
เบรำว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกกำรเข้ำออกเว็บไซต์ (Log File) ข้อมูลเว็บไซต์ท่ีผใู้ ช้งำนเข้ำถึงก่อนและ
หลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติกำรใช้เว็บไซต์ พฤติกรรมกำรใช้งำน (Customer Behavior)
สถิติกำรเข้ำเว็บไซต์เวลำที่เยี่ ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่ำนค้นหำกำรใช้ฟังก์ชันต่ำงๆ ใน
เว็บไซต์
3.4 บริษัทใช้เทคโนโลยีท่ีเรียกว่ำ คุกกี ้ (Cookie) มำจัดเก็ บข้อมูล และนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของท่ำน โดยคุกกี ก้ ็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัท สำมำรถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของท่ำนไว้
จนกว่ำท่ำนจะออกจำกโปรแกรมค้นผ่ำนเว็บไซต์ หรือจนกว่ำท่ำนจะทำกำรลบคุกกีน้ นั้ เสีย หรือไม่อนุญำต
ให้คุกกี น้ ั้นทำงำนอี กต่อไป หำกท่ำนเลื อกใช้คุกกี แ้ ล้วท่ำนจะได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรเยี่ ยมชม
เว็บไซต์มำกขึน้ เพรำะคุกกีจ้ ะช่วยจดจำเว็บไซต์ท่ีท่ำนเยี่ยมชม ทัง้ นีบ้ ริษัทจะนำข้อมูลที่คกุ กีไ้ ด้บนั ทึกหรือ
เก็ บรวบรวมไว้ ไปใช้ในกำรวิเ ครำะห์เ ชิ ง สถิ ติหรือในกิ จ กรรมอื่ นของบริษัท เพื่ อปรับปรุ ง คุณภำพเพิ่ม
ควำมสะดวกในกำรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทแก่ท่ำนต่อไป
3.5 บริษัทอำจใช้บ ริกำรสำรสนเทศของผู้ใ ห้บริก ำรซึ่ง เป็ นบุค คลภำยนอก เพื่ อให้ดำเนิ น กำร
เก็ บรักษำข้อมูล ส่วนบุคคล ซึ่ง บริษัทจะเลื อกผู้ให้บริกำรที่ เหมำะสมและปฏิ บัติตำมข้อตกลงเกี่ ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเคร่งครัด
4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริ ษั ท จะเก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นในระยะเวลำที่ ส มควรตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยมี
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย ที่ เ หมำะสม และสอดคล้องกับกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ อป้องกัน

กำรเข้ำถึง กำรรวบรวม กำรใช้ กำรเปิ ดเผย กำรทำสำเนำ กำรดัดแปลง กำรกำจัดข้อมูล หรือควำมเสี่ยง
ในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รบั อนุญำต
5. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของท่ ำ นตำมที่ บ ริ ษั ท ได้จัด เก็ บ บริ ษั ท จะไม่ น ำข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของท่ ำ น
ไปด ำเนิ น กำรอื่ น นอกเหนื อ ไปจำกวัต ถุ ป ระสงค์ท่ี บ ริ ษั ท ระบุไ ว้ โดยบริ ษั ท ได้เ ก็ บ รวบรวมใช้ข้อ มู ล
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
5.1 เพื่อใช้ในกำรสมัครงำนของท่ำน
5.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็ นฐำนข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิตเิ กี่ยวกับจำนวนผูเ้ ยี่ยมชม
เว็บไซต์ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท
5.3 กรณีอ่ืนๆ ตำมที่ทำ่ นได้ให้ควำมยินยอม
บริษัท จะใช้ข้อมูล ส่วนบุค คลของท่ำนตำมที่ ท่ำ นได้ใ ห้ม ำ เพื่ อดำเนินกำรตำมควำมประสงค์
ของท่ำน โดยทำงบริษัทจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ได้รั บจำกท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือจำก
ที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่ำว เว้นแต่ บริษัทจะได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นนั้ ให้ท่ำนทรำบและ
ได้รบั ควำมยินยอมก่อนเก็บรวบรวมแล้ว
6. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
บริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อบุคคลใดนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล เว้นแต่ได้รบั ควำมยินยอมจำกท่ำน รวมถึงที่ได้รบั ยกเว้นตำมกฎหมำย (ข้อ 2.1) เท่ำนัน้
นอกจำกนี ้ บริษัทอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยกำหนด เช่น
กำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนที่มีหน้ำที่กำกับดูแลกำรให้บริกำร
หรือหน่วยงำนกำกับดูแลท่ำน รวมถึงในกรณีท่ีมีกำรร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอำศัยอำนำจตำมกฎหมำย
เช่น กำรร้องขอข้อมูลเพื่อกำรฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตำมกฎหมำย หรือเป็ นกำรร้องขอจำกหน่วยงำนเอกชน
หรือบุคคลภำยนอกอื่นๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรทำงกฎหมำย รวมถึงในกรณีท่ีมีควำมจำเป็ น
ตำมสมควรในกำรบัง คับ ใช้ข้อ ตกลงและเงื่ อ นไขกำรใช้ ง ำนของบริ ษั ท ตลอดจนกำรเปิ ด เผยข้อ มูล
ในกรณี ท่ีมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร กำรควบรวมบริษัท หรือกำรขำยกิจกำร บริษัทอำจถ่ำยโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือบำงส่วนที่เรำเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่ำนมีสิทธิดำเนินกำรดังต่อไปนีก้ บั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยแจ้งผ่ำนช่องทำงติดต่อของบริษัท
- คัดค้ำนหรือเพิกถอนควำมยินยอม
- สิทธิเข้ำถึงข้อมูลของเจ้ำของข้อมูล และขอรับสำเนำ
- สิทธิกำรขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
- สิทธิขอ้ ให้ลบ หรือทำลำย หรือทำให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้ำของได้
- สิทธิขอให้ระงับใช้ขอ้ มูล
- กำรขอให้เปิ ดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิขอให้ขอ้ มูลเป็ นปัจจุบนั ไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
7. ติดต่อเรา
ในกรณี ท่ี ท่ ำ นมี ข้ อ สอบถำมเกี่ ย วกั บ กำรคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคล โปรดติ ด ต่ อ เบอร์
(02) 679 - 9000 ต่อ 1329 หรือ 1334 หรือ อีเมล์ info@pacificpipe.co.th
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัว ทางบริษัทจะประกาศนโยบายความ
้ ร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด ซึ่งท่านควรเข้ามา
เป็ นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นีพ
ตรวจสอบความเปลี่ ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว เป็ นครั้ งคราว โดยนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันทีป่ ระกาศ

ปรับปรุงล่ำสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2563

