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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทั อาร ์ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 
 

บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ให้ความส าคัญ

ของการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ก าหนดนโยบายการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 

Protection Policy) ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับ การเกบ็รวบรวม การใช้ การจัดเกบ็รักษา 

การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) กฎหมาย และ/

หรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงประกาศนโยบายเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

Privacy) โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

 

1. ค ำนิยำม 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความ

ละเอยีดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏบิัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ ์ความคิดเหน็ทางการ

เมือง ความเชื่อในลัทธ ิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสขุภาพ ความพิการ 

ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในท านองเดียวกนัตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

“เจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร 

ตัวแทน และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมและด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท 

“กำรประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติ

หรือไม่กต็าม เช่น การเกบ็รวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเกบ็ การปรับเปล่ียนหรือการดัดแปลง 

การเรียกคืน การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการท าให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งาน

โดยวิธใีด ๆ) การจัดเรียง การน ามารวมกนั การบลอ็กหรือจ ากดั การลบหรือการท าลาย 

“ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ

เกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
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“ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการ

เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้  

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ใด ๆ ในอนาคต 

 

2. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วย

กฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใต้

วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้  บริษัทจะด าเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้  ให้ความ ยินยอมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์หรือตามแบบวิธกีารของบริษัท กรณีที่บริษัทจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล 

บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนท าการเกบ็รวบรวม เว้นแต่การเกบ็ข้อมูลส่วน

บุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 หรือกฎหมายอื่นก าหนดไว้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเกบ็รวมรวบภายใต้นโยบายนี้  เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลในประเภทดังต่อไปนี้   

1.ลูกค้า ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด ที่อยู่ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตร

ประจ าตัวประชาชน ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย ข้อมูล

เกี่ยวกบัการซื้อสนิค้า และ/หรือ บริการ เช่น ประวัติการซื้อสนิค้า ประวัติการเคลมสนิค้า ข้อร้องเรียน ข้อมูลที่

เจ้าของข้อมูล ได้ให้ไว้เมื่อมาติดต่อบริษัทฯ หรือให้บริษัทฯ ดูแลให้บริการหลังการขาย การท าวิจั ย และการ

สมัภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกบัการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น 

2.คู่สัญญา ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บุคคล

ธรรมดาที่เป็นคู่สัญญา หรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขายผู้

จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้ รับท างาน ที่ปรึกษา และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีข้อมูลดังนี้  ข้อมูล

ส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูล

การติดต่อ เช่น อเีมล์ เบอร์โทรศัพท ์ที่อยู่ ฯลฯ 

3.บุคลากรของบริษัท ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ท างานให้แก่ บริษัท

ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และหมายความรวมถึง

บุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัทด้วย โดยมีข้อมูลดังนี้  ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน

เดือนปีที่เกดิ รูปถ่าย ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขใบขับขี่ ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์

โทรศัพท ์อีเมล์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์และเบอร์โทรสารทางธุรกิจ ข้อมูล
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เกี่ยวกับงาน เช่น ต าแหน่ง วันที่เร่ิมงาน ประเภทงาน สังกัดโรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น วุฒิ

การศึกษา และข้อมูลสขุภาพ ฯลฯ 

 

3. แหล่งที่มำของขอ้มูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ที่ถูกเกบ็รวบรวมและอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นี้  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้กับบริษัทโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บ

รวบรวมจากเจ้าของข้อมูล โดยอตัโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก โดยวิธีการ

ต่าง ๆ ดังนี้  

1.ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ จะซื้อสนิค้า หรือยื่นค าร้องขอใช้สทิธต่ิาง ๆ ของบริษัท 

2.จากความสมัครใจของเจ้าของข้อมูล ในการท าแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทาง  

E-mail หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทกบัเจ้าของข้อมูล 

3.เกบ็ข้อมูลจากข้อมูลการใช้ Website ของบริษัทผ่าน Browser’s cookies ของเจ้าของข้อมูล 

4. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

4. วตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มูล 

บริษัทจะท าการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินงานของบริษัท เช่น การจัดซื้ อจัดจ้าง การท าสัญญาการจ้างงาน การท าธุรกรรมทางการเงิน การด าเนิน

กจิกรรมบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการท างานให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

เช่น การจัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการด าเนินงานของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่

ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของ

บริษัท ฯลฯ โดยบริษัทจะจัดเกบ็และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้ง

เจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น 

บริษัทจะไม่กระท าการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวมข้อมูล เว้นแต่ 

1. ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

2. เป็นการปฏบิัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์อื่น (หากมี) โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ทราบ 

 

5. กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และ

จะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรกด็ี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและ

การให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะด าเนินการให้บุคคล
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เหล่านั้นเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่น าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขต

ที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้อง

ขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีตาม

กฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ทางกฎหมาย 

 

6. ระยะเวลำเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.บริษัทจะเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในระยะเวลาที่จ าเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเกบ็รักษาที่นานขึ้น ใน

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเกบ็รักษาข้อมูลไว้ตาม

ระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเกบ็รวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 

ปี) 

2.บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบ หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด

ระยะเวลาการเกบ็รักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกนิความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วน

บุคคลนั้น 

3.กรณีที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล บริษัทจะ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าเจ้าของข้อมูลจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทด าเนินการ

ตามค าขอของเจ้าของข้อมูลเสรจ็สิ้ นแล้ว อย่างไรกด็ี บริษัทจะยังเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเท่าที่

จ าเป็นส าหรับบันทกึเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อค าขอของ

ท่านในอนาคตได้ 

 

7. กำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยั 

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีมาตรการ 

โดยบริษัทจะก าหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ที่สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวปฏบิัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน

ของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่

และความรับผิดชอบในการเกบ็รวบรวม การจัดเกบ็รักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ

ข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่

บริษัทก าหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทมีการด าเนินการสอบทาน และประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
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8. สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิธใินการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้  

การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้

ความยินยอมไว้แล้ว 

2. สทิธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการ

ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม 

3. สทิธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

4. สทิธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

5. สทิธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

6. สทิธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 

7. สทิธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยย่ืนค าร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์

อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทก าหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของ

บริษัท” ตามที่ก าหนดในข้อ 11 โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามค าร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มี

กฎหมายก าหนดไว้ 

 

9. กำรทบทวนและเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจท าการเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เป็นคร้ังคราว เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และเพื่อให้สอดคล้องกบั

การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้

บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไขเปล่ียนแปลงที่ส าคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัท

แนะน าให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เป็นครั้งคราว 

 

10. กำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ  

บริษัทมีการด าเนินการทั้งบริษัทในเครือกลุ่มในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนานาชาติที่อาจมีหรือ

มีฐานข้อมูลในประเทศต่าง ๆ ที่ด าเนินงานอยู่ บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังหรือ

ภายในกลุ่มไปยังฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่งหรือไปยังพันธมิตรภายนอกที่อยู่นอกประเทศ และเนื่องจาก

ระดับการปกป้องข้อมูลแตกต่างกันไปทั่วโลก บริษัทจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังบริษัทใน

https://www.pttep.com/uploads/PDFFile/20200508Data%20SubjectRequest%20FormTH.pdf
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เครือหรือไปยังบริษัทบุคคลที่สามนอกเหนือจากที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ เว้นแต่

บริษัทเหล่านี้จะเสนอการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกบับริษัท 

ในขณะที่บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้ปลอดภัย การส่งข้อมูลออนไลน์

ผ่านทางอินเทอร์เนต็นั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ บริษัทร่วมกับผู้ให้บริการของบริษัทจะด าเนินการและวาง

มาตรการป้องกัน คุ้มครองอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ ข้อมูลที่ข้อมูล

ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่นอกเหนือการด าเนินการของบริษัทที่ให้ไว้เป็นความเสี่ยงของเจ้าของข้อมูลแต่

เพียงผู้เดียว 

 

11. ช่องทำงกำรติดต่อบริษทั 

หากเจ้าของข้อมูลมีค าถามใด ๆ เกี่ยวกบันโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  หรือต้องการใช้สทิธิของ

ท่านตามที่ก าหนด โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่บริษัทก าหนด และส่งมายังบริษัท รวมทั้งสามารถ

ติดต่อกบับริษัท โดยช่องทางต่าง ๆ โดยใช้รายละเอยีดการติดต่อดังต่อไปนี้  

ฝ่าย : ทรัพยากรบุคคล 

อเีมล์ : PDPAcontact@rclgroup.com 

โทรศัพท ์: 02-2961067 

ช่องทางติดต่อทางไปรษณีย์ 

บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน)  

ฝ่าย : ทรัพยากรบุคคล 

เลขที่ : 127/35 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  

กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์: 02-2961096 

โทรสาร : 02-2961098 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

    

                                                                                บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 

mailto:PDPAcontact@rclgroup.com

