นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บจก.ทีทีซี พาวเวอร์ รีเทล
1.วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการดําเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
•
•
•
•
•
•
•

เพื่อจัดทําเงินเดือน
เพื่อคํานวณโปรแกรมเงินเดือน
เพื่อดําเนินการตามขัน้ ตอนของ สํานักงานประกันสังคม
เพื่อดําเนินการตามขัน้ ตอนของ กรมสรรพากร
เพื่อสรุปและตรวจสอบความถูกต้องกับฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อรายงานทางบัญชี
เพื่อใช้ในการจัดทํางบประมาณประจําปี

2.นโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายนีใ้ ช้สาํ หรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กบั ทางบริษัท ( คู่คา้ )

บริษัทมีนโยบายการดูแลรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
คํานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม
"ข้อมูลจัดทําเงินเดือน" หมายถึง ข้อมูลเงินเดือนที่ได้รบั จาก ( คู่คา้ ) เพื่อใช้ในการจัดทําเงินเดือน
“ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมทัง้ ข้อมูลจัดทําเงินเดือนที่ได้รบั จาก (คู่คา้ และ ผ่าน
การตรวจสอบแล้วเพื่อแปลงค่าจาก บริษัท ทีทีซี พาวเวอร์ รีเทล จํากัด เป็ นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการ
Uploading เข้ากับระบบของธนาคาร
“รายงานทางบัญชี” หมายถึง รายการจ่ายเงินเดือนพนักงานที่ บริษัท ทีทีซี พาวเวอร์ รีเทล จํากัด จะต้องส่ง
ให้กบั (คู่คา้ ) โดยมีหวั ข้อดังนี ้
1.รายงานการจ่ายเงินเดือนพนักงานรายบุคคล
2.รายงานการนําส่งเงินสบทบประกันสังคม
3.รายงานการนําส่งภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดา
4.รายงานการนําส่ง กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
5.รายงานสรุปเงินได้ประจําปี ( ทวิ 50 )
“ คู่คา้ ” หมายถึง คู่สญ
ั ญาที่ทาํ สัญญาบริการกับ บริษัท ทีทีซี พาวเวอร์ รีเทล จํากัด

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1.บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รบั โดยตรงจาก ( คู่คา้ )
อันประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว เช่น
1. ชื่อ-นามสกุล
2. วันเริ่มทํางาน
3. เลขที่บตั รประชาชน
4. ตําแหน่งงาน/หน่วยงาน
5. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้
6. สถานภาพ/เพศ/สัญชาติ/เชือ้ ชาติ
7. วันเกิด
8. เลขบัญชีธนาคาร
9. เลขที่บตั รประกันสังคม (SSO No.)
10. เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี (Tax No.)

11. ข้อมูลด้านภาษี
-ลดหย่อนคู่สมรส – หมายเลขบัตรประชาชนคู่สมรส
-จํานวนบุตร
-เลขที่บตั รประชาชนบิดา/มารดาของผูม้ ีเงินได้
-ข้อมูลเบีย้ ประกันชีวิต
-ดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมเพื่อซือ้ บ้าน (Loan)
-ยอดเงินบริจาค
-กองทุน LTF
12. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
13. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
2. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จาํ เป็ น หรือเพื่อประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม สําหรับการจัดทําเงินเดือน เท่านัน้
3. วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางของบริษัท เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร ด้วยวาจา
ตามสถานการณ์ เท่านัน้
4.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม/การใช้/การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อการทํารายการ ปรับปรุง,เปลี่ยนแปลง,แก้ไข,เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการจัดทํา
เงินเดือน

5.ผู้ทมี่ ีส่วนในการรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.1 Data Manager / Project Manager
5.2 HR Director
5.3 CEO/CFO
6.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
6.1 การรับส่งข้อมูลจาก ( คู่คา้ ) จะรับส่งข้อมูลผ่านผูท้ ่บี ริษัทมอบหมายให้รบั ผิดชอบใน
เรื่องการจัดทําเงินเดือนเท่านัน้
6.2 การควบคุมภายใน ผูท้ ่ไี ด้รบั สิทธิในการแก้ไข , ปรับปรุง , เปลี่ยนแปลงข้อมูลมีดงั นี ้
6.2.1 Onwer / Data Manager
ผูด้ าํ เนินการ
6.2.2 HR.Director
ผูต้ รวจสอบ
6.3 การเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลจะต้องผ่านรหัสผ่านเท่านัน้ โดย บ.ทีทีซี พาวเวอร์
รีเทล จํากัด จะแจ้งรหัสให้ค่คู า้ ทราบทุกครัง้ และบอกระดับความสําคัญของข้อมูล เช่น “ ข้อมูลมีระดับ
ความสําคัญสูงสุด”
7.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 ท่านที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ
ท่านซึ่งได้ให้ไว้และอยู่ในความควบคุมของบริษัท ( คู่คา้ ) หรือขอให้เปิ ดเผยการได้รบั ข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ เป็ นการคุม้ ครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น เป็ นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีอ่นื
ตามที่กฎหมายกําหนด
7.2 ท่านสามารถแจ้งยกเลิกให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน
ได้ให้ความยินยอมไว้ได้โดยแจ้งผ่านบริษัท ( คู่คา้ ) ได้ตลอดเวลา
8.ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลา ตามอายุสญ
ั ญาบริการที่ทาํ ไว้ระหว่าง บริษัท ทีทีซี
พาวเวอร์ รีเทล จํากัด กับ บริษัท ( คู่คา้ )
กรณีหมดอายุสญ
ั ญาบริการ บริษัท ทีทีซี พาวเวอร์ รีเทล จํากัด จะส่ง เอกสารรวมทัง้ ข้อมูลส่วนบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ คืนให้กบั บริษัท ( คู่คา้ ) ต่อไป

จตุรงค์ จันทสดิษฐ
( ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ )
ประกาศ ณ วันที่15 พฤษภาคม 2563
ประกาศนีม้ ีผลบังคับใช้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

