นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Act Policy)

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
NR INSTANT PRODUCE PCL.

1. บทนา
บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน) บริษทั ในเครือ รวมถึงบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสังหรื
่ อในนามของบริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริ ษทั ” ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกีย่ วกับท่าน
(รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพือ่ ให้ท่านสามารถเชื่อมันได้
่ ว่า บริษทั มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จงึ ได้ถูกจัดทาขึน้ เพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิ ดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ ดาเนินการโดยบริษทั รวมถึงเจ้าหน้าที่และ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องผูด้ าเนินการแทนหรือในนามของ บริษทั โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้
2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนี้ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กบั บริษทั ในปั จจุบนั และที่
อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษทั เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่ วยธุรกิจ
หรือหน่วยงานรูปแบบอื่นทีด่ าเนินการโดย บริษทั และรวมถึงคู่สญ
ั ญาหรือบุคคลภายนอกทีป่ ระมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษทั (เรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และ
บริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษทั
(รวมเรียกว่า “บริ การ”)
บุคคลมีความสัมพันธ์กบั บริษทั ตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2) เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน หรือลูกจ้าง
3) คู่คา้ และผูใ้ ห้บริการซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผูร้ บั มอบอานาจ ผูแ้ ทน ตัวแทน ผูถ้ อื หุน้ ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นทีม่ คี วามสัมพันธ์ใน
รูปแบบเดียวกันของนิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั
5) ผูใ้ ช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษทั
6) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.nrinstant.com รวมทัง้ ระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือ
ช่องทางการสือ่ สารอื่นซึง่ ควบคุมดูแลโดย บริษทั
7) บุคคลอื่นที่ บริษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่
ผูค้ ้าประกัน ผูร้ บั ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นต้น
บุคคลใน ข้อ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันว่า “ท่าน”
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นอกจากนโยบายฉบับ นี้ แ ล้ว บริษัท อาจก าหนดให้มีค าประกาศนโยบายความเป็ นส่ ว นตัว
(“ประกาศ”) สาหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษทั เพือ่ ชีแ้ จงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ เป็ นผูใ้ ช้บริการ
ได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ ูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีใน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ เป็ นการเฉพาะเจาะจง
ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี คี วามขัดแย้งกันในสาระสาคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวและ
นโยบายนี้ ให้ถอื ตามความในประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของบริการนัน้
3. คานิ ยาม
- ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรมโดยเฉพาะ
- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความ
พิก าร ข้อ มูล สหภาพแรงงาน ข้อ มูล พันธุ กรรม ข้อ มูล ชีว ภาพ หรือ ข้อ มูล อื่นใดซึ่ง กระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามทีค่ ณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ
กาหนด
- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ
รวบรวม บันทึก สาเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คนื เปิ ดเผย ส่งต่อ
เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทาลาย เป็ นต้น
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษทั เก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสังหรื
่ อในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง้ นี้ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึง่ ดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวม
บริษทั เก็บรวบรวมหรือได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษทั เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการ
ต่าง ๆ เช่น ขัน้ ตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทาแบบสารวจหรือใช้งาน
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ผลิต ภัณ ฑ์ บริก าร หรือ ช่อ งทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท หรือ เมื่อ เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล
ติดต่อสือ่ สารกับ บริษทั ณ ทีท่ าการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นทีค่ วบคุมดูแลโดย บริษทั เป็ นต้น
2) ข้อมูลที่ บริษทั เก็บรวบรวมจากการทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของ บริษทั ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เป็ นต้น
3) ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากแหล่ งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุค คล โดยที่
แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลแล้วในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ บริษทั เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทลั ของหน่ วยงานของรัฐในการ
ให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจาก
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่ บริษทั มีหน้าทีต่ ามพันธกิจในการดาเนินการจัดให้มศี ูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูล
กลางเพือ่ สนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจทิ ลั รวมถึงจาก
ความจาเป็ นเพือ่ ให้บริการตามสัญญาทีอ่ าจมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สญ
ั ญาได้
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ที ่านเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ บริษทั
ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนัน้ หากเป็ นกรณีทต่ี ้องได้รบั ความ
ยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ บริษทั
ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามจาเป็ นในการให้บริการของ บริษทั
อาจเป็ นผลให้ บริษทั ไม่สามารถให้บริการนัน้ แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทงั ้ หมดหรือบางส่วน
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
โดย บริษทั จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. เพือ่ ปฏิบตั ติ ามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ความจาเป็ นต่อการ
ให้บริการหรือปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างคู่สญ
ั ญา
2. เพือ่ ป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพ
3. เพือ่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
4. เพื่อผลประโยชน์อนั ชอบโดยกฎหมายของบริษทั กรณีมคี วามจาเป็ นเพื่อประโยชน์อนั ชอบธรรมใน
การดาเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อ มูล เป็ นสาคัญ เช่น เพื่อ
ป้ อ งกัน การฉ้ อ โกง การรัก ษาความปลอดภัย ในระบบเครือ ข่ า ย การปกป้ อ งสิท ธิเ สรีภ าพ และ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล เป็ นต้น
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5. เพื่อการศึกษาวิจยั หรือสถิติ กรณีทม่ี กี ารจัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือ ที่เ กี่ย วกับ การศึก ษาวิจ ัย หรือ สถิติซ่ึงได้จ ัด ให้มีม าตรการปกป้ อ งที่เ หมาะสมเพื่อ
คุม้ ครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
6. เพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐ กรณีมคี วามจาเป็ นต่อการปฏิบตั ติ ามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามอานาจรัฐทีบ่ ริษทั ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีท่ี บริษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญา การ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายหรือเพื่อความจาเป็ นในการเข้าทาสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
หรือ คัดค้านการดาเนินการประมวลผลตามวัตถุ ประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทาให้ บริษัท ไม่สามารถ
ดาเนินการหรือให้บริการตามทีท่ ่านร้องขอได้ทงั ้ หมดหรือบางส่วน
6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวม
ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั จะใช้วธิ กี ารทีช่ อบด้วยกฎหมายและจากัดเพียง
เท่าทีจ่ าเป็ นตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษทั อันประกอบด้วย
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

ข้อมูลสาหรับการติดต่อ
ข้อมูลเอกสารทางราชการ
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทีไ่ ด้จากเก็บรวบรวมของ
บริษทั หรือระบบอัตโนมัตจิ าก
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษทั
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วาม
ละเอียดอ่อน

รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลระบุช่อื เรียกของท่านหรือข้อมูลจากทีร่ ะบุขอ้ มูลเฉพาะตัว
ของท่าน เช่น ชื่อ - นามสกุล, วันเดือนปี เกิด, อายุ, สัญชาติ,
เลขประจาตัวประชาชน, ลายมือชื่อ , ตาแหน่ง เป็ นต้น
ข้อ มูล สาหรับการติดต่อ ท่าน เช่น ที่อ ยู่, หมายเลขโทรศัพท์,
อีเมล, ชื่อผูใ้ ช้งานในสังคมออนไลน์ เป็ นต้น
ข้อ มูล เอกสารราชการของท่ า น เช่ น ส าเนาบัต รประชาชน,
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาหนังสือเดินทาง เป็ นต้น
ข้อ มู ล ทางการเงิน ของท่ า น เช่ น ส าเนาหน้ า บัญ ชีธ นาคาร,
เลขบัตรเครดิต เป็ นต้น
ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมของบริษัท หรือระบบอัตโนมัติจาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษทั เช่น หมายเลข IP Address, Cookie,
พฤติกรรมการใช้บริการ, ประวัตกิ ารสังซื
่ อ้ , ภาพถ่าย เป็ นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ
ข้อ มูล ศาสนา ข้อ มูล ความพิการ ประวัติอ าชญากรรม ข้อ มูล
ชีวภาพ (ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า) ข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพ เป็ นต้น
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7. คุกกี้
บริษทั เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่นื ในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ทอ่ี ยู่ภายใต้ความ
ดูแลของ บริษทั เช่น www.nrinstant.com หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการทีท่ ่านใช้งาน ทัง้ นี้ เพื่อการ
ดาเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของ บริษทั และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็ นผูใ้ ช้งานได้รบั ความสะดวก
และประสบการณ์ท่ดี ใี นการใช้งานบริการของ บริษทั และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนาไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ
บริษัท ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิง่ ขึ้น โดยท่านสามารถตัง้ ค่ าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้ว ย
ตนเองจากการตัง้ ค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน
8. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึน้ อยู่กบั
ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับ
บริษทั หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็ นสาคัญ โดยวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้เป็ นเพียงกรอบการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษทั เป็ นการทัวไป
่ ทัง้ นี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ท่เี กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านัน้ ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้กบั ข้อมูล ของท่าน
1. เพื่อเข้าทาสัญญา หรือปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาระหว่างบริษทั กับเจ้าของข้อมูล หรือปฏิบตั หิ น้าที่
ตามสัญญาระหว่างบริษทั กับบุคคลภายนอกเพือ่ ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
2. เพือ่ ตอบคาถามและให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของข้อมูล
3. เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษทั ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
เจ้าของข้อมูลมากยิง่ ขึน้
4. เพื่อให้ขอ้ มูลและแนะนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาดรายการ
ส่งเสริมการขาย หรือสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางการติดต่อทีไ่ ด้รบั จากเจ้าของข้อมูล ตามทีเ่ จ้าของข้อมูลได้ให้
คายินยอม ตามทีท่ ่านได้ยนิ ยอมกับทางบริษทั
5. เพือ่ สารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ การทาวิจยั และจัดทาข้อมูลทางสถิติ เพือ่ ใช้ทางการตลาด หรือ
การพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินกิจการของบริษทั ตามทีท่ ่านได้ยนิ ยอมกับทางบริษทั
6. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานหรือดาเนินงานภายในของบริษทั ทีจ่ าเป็ นภายใต้ประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
7. เพือ่ ตรวจสอบ กากับดูแล และรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารหรือสถานทีข่ องบริษทั
8. เพือ่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษทั เช่น การหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
9. เพื่อให้ขอ้ มูลแก่หน่วยงานของรัฐทีม่ อี านาจหน้าทีต่ ามกฎหมายตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เช่น
สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ศาล เป็ นต้น
10. เพื่อดาเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บ
หนี้ การใช้สทิ ธิสวัสดิการต่าง ๆ ภาษี และหลักฐานการดาเนินธุรกรรมต่าง ๆ ทีก่ ฎหมายกาหนด
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11. เพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษทั เช่น การบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่านระบบ Call
Center, การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV
12. เพื่อใช้ในการสอบสวนและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหน้าทีต่ ามกฎหมายของ
บริษทั
13. ใช้ขอ้ มูลในการยืนยันตัวตนลูกค้า
14. วัตถุประสงค์อ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั คายินยอมชัดแจ้งจากท่าน

9. การส่งต่อและเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั จะไม่เปิ ดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอก เว้นแต่ได้รบั คายินยอม
ชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็ นไปตามกรณีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อบรรลุวต
ั ถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ บริษทั อาจจาเป็ นต้องเปิ ดเผย
หรือแบ่งปั นข้อมูลเฉพาะเท่าที่จาเป็ นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่ วยงานภายนอก โดย บริษัทจะ
จัดทาข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ ฎหมายกาหนด
2. บริษท
ั อาจเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทั ในเครือ โดยจะเป็ นการประมวลผลข้อ มูล
ภายใต้วตั ถุประสงค์ทร่ี ะบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้เท่านัน้
3. กฎหมายหรือ กระบวนการทางกฎหมายบัง คับ ให้เ ปิ ด เผยข้อ มู ล หรือ เปิ ด เผยต่ อ เจ้า พนั ก งาน
เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจเพือ่ ปฏิบตั ติ ามคาสังหรื
่ อคาขอทีช่ อบด้วยกฎหมาย
10. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ
บริษทั อาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยจะทาให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือ
หน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวทีเ่ พียงพอ
11. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัท จะเก็บ รัก ษาข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่ า นไว้ใ นระยะเวลาเท่ า ที่ข้อ มูล นั น้ ยัง มีค วามจ าเป็ น ตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านัน้ ตามรายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิน้ ความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวแล้ว บริษทั จะทาการลบ ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตวั ตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทาลายข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี ในกรณีทม่ี ี
ข้อพิพาท การใช้สทิ ธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเก็บ
รักษาข้อมูลนัน้ ต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนัน้ จะได้มคี าสังหรื
่ อคาพิพากษาถึงทีส่ ุด
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12. การปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั จะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมเพื่อป้ องกันและรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการเข้ารหัสสาหรับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ทัง้ ในส่วนของข้อมูลที่จดั เก็บในรูปแบบเอกสารและ
อิเล็กทรอนิกส์
13. การเชื่อมต่อเว็บไซท์หรือบริ การภายนอก
บริการของ บริษัท อาจมีการเชื่อ มต่อไปยังเว็บไซท์หรือ บริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซท์หรือ
บริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ เี นื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้
บริษทั ขอแนะนาให้ท่านศึกษานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซท์หรือบริการนัน้ ๆ เพือ่ ทราบ
ในรายละเอียดก่ อ นการเข้าใช้งาน ทัง้ นี้ บริษัท ไม่มีค วามเกี่ยวข้อ งและไม่มีอ านาจควบคุ มถึงมาตรการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความ
เสียหาย หรือการกระทาอันเกิดจากเว็บไซท์หรือบริการของบุคคลทีส่ าม
14. เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ได้แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบ กากับและให้คาแนะนา
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุค คล เพื่อ ให้ส อดคล้องตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
15. สิ ทธิ ของท่านตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ท่านสามารถขอใช้สทิ ธิต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด และตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดงั ต่อไปนี้
1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
3. สิท ธิใ นการขอรับ ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คล ในกรณี ท่ีบ ริษัท ได้ทาให้ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลนัน้ อยู่ใ นรูป แบบที่
สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทัวไปได้
่
ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ที างานได้โดยอัตโนมัตแิ ละสามารถ
ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ
4. สิทธิในการขอลบหรือทาลายหรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ เมื่อ
ข้อมูลนัน้ หมดความจาเป็ นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
5. สิทธิในการขอระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ ้องลบหรือเมื่อข้อมูล
ดังกล่าวหมดความจาเป็ น
6. สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้บริการเคยให้ไว้
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7. สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
เมื่อใดก็ได้
16. โทษของการไม่ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายอาจมีผลเป็ นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของ บริษทั
(สาหรับเจ้าหน้าทีห่ รือผูป้ ฏิบตั งิ านของ บริษทั ) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สาหรับผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทัง้ นี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ทท่ี ่านมีต่อ บริษทั และอาจได้รบั โทษตามที่
กาหนดโดยพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทัง้ กฎหมายลาดับรอง กฎ ระเบียบ คาสังที
่ ่
เกีย่ วข้อง
17. การร้องเรียนต่อหน่ วยงานผู้มีอานาจกากับดูแล
ในกรณีทท่ี ่านพบว่า บริษทั มิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิรอ้ งเรียนไป
ยังคณะกรรมการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล หรือ หน่ ว ยงานที่มีอ านาจก ากับ ดูแลที่ได้ร ับการแต่ งตัง้ โดย
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทัง้ นี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว บริษทั ขอให้ท่าน
โปรดติดต่อมายัง บริษทั เพื่อให้ บริษทั มีโอกาสได้รบั ทราบข้อเท็จจริงและได้ช้แี จงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง
จัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก
18. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทาการแจ้ง
ให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.nrinstant.com โดยมีวนั ทีม่ ผี ลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกากับอยู่
อย่างไรก็ดี บริษัท ขอแนะนาให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอ ผ่าน
ช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ บริษัท ดาเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทาการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่
บริษทั
การเข้าใช้งานผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริการของ บริษัท ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือ เป็ นการ
รับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทัง้ นี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียด
ในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายัง บริษทั เพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงต่อไป
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Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6th floor, Ploen Chit Road,
Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel (6622) 548 233 Fax (6626) 520 527

ทะเบียนเลขที่ : 0107562000483
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี : 0107562000483
สำนักงำนใหญ่: 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแครำย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร 74110
โทรศัพท์: (6634) 849-576-80
โทรสำร: (6634) 849 586
สำนักงำนกรุงเทพฯ: 518/5 อำคำรมณียำ เซ็นเตอร์ ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ (6622) 548 233 โทรสำร (6626) 520 527

Facebook : NRFThailand

เฟซบุ๊ก : NRFThailand

Website : https://www.nrinstant.com
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19. การติ ดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ
หากท่านมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของ บริษทั หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สทิ ธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่าน
สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี
1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
ชื่อ: บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จากัด (มหาชน)
99/1 หมู่ 4 ตาบลแคราย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
เบอร์โทรศัพท์ 034-849576-80
โทรสาร 034-849586
2) เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: เลขที่ 99/1 หมู่ 4 ตาบลแคราย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
ช่องทางการติดต่อ: dpo@nrinstant.com
โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ประกอบการใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน/เลขทีห่ นังสือเดินทาง
• ข้อสงสัยเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิทต่ี อ้ งการใช้ตามกฎหมาย
• หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยู่ และอีเมลทีส่ ามารถติดต่อกลับได้
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
จากัด (มหาชน) โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

Mihaly

nor

………………………………………………….
(นางเกศรา มัญชุศรี)
ประธานกรรมการบริษทั
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