บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จากัด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------บริ ษั ท นิ ป ปอน สตี ล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากั ด (ต่อ ไปในนโยบายนี เ้ รีย กว่า “บริ ษั ท ”) ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ทา่ นสามารถเชื่อมั่นได้วา่ บริษัท
มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล (“นโยบาย”) นีจ้ ึงได้ถกู จัดทาขึน้ เพื่อชีแ้ จงแก่ทา่ นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผย (รวมเรียกว่า
“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดาเนินการโดยบริษัทรวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผูด้ าเนินการแทนหรือในนาม
ของบริษัทโดยมีเนือ้ หาสาระดังต่อไปนี ้
ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนีใ้ ช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัท ในปั จจุบนั และที่อาจมีในอนาคต
ซึ่ง ถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลแทนหรือในนามของบริษัท (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคล”) ภายใต้
ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรู ปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัท (รวม
เรียกว่า “บริการ”)
บุคคลซึง่ มีความสัมพันธ์กบั บริษัทตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) พนักงานหรือลูกจ้าง ซึง่ หมายความถึง ทัง้ ประเภทประจา อยูใ่ นช่วงทดลองงาน และตามสัญญา
2) ลูกค้าบุคคลธรรมดา
3) คูค่ า้ และผูใ้ ห้บริการซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผูร้ ับมอบอ านาจ ผูแ้ ทน ตัวแทน ผูถ้ ื อหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มี ค วามสัม พันธ์ในรู ปแบบ
เดียวกันของนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
5) ผูใ้ ช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
6) ผูเ้ ข้าชมหรือใช้งานเว็บไซท์ www.nst-th.com รวมทัง้ ระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสาร
อื่นซึง่ ควบคุมดูแลโดยบริษัท
7) บุคคลอื่นที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผูส้ มัครงาน ครอบครัวของพนักงาน ผูร้ บั รองความ
ประพฤติพนักงาน ผูร้ บั ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นต้น
ข้อ 1) ถึง 7) เรียกรวมกันว่า “ท่าน”
นอกจากนโยบายฉบับนีแ้ ล้ว บริษัทอาจกาหนดให้มีคาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว (“ประกาศ”) สาหรับ
ผลิตภัณฑ์หรือ บริการของบริษัทเพื่อชี แ้ จงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็ นผูใ้ ช้บริการได้ทราบถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูก
ประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ เป็ นการเฉพาะเจาะจง
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสาคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวและนโยบายนี ้ ให้
ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวฉบับล่าสุดของบริการนัน้
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คานิยาม
 บริษัท หมายถึง บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จากัด
 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึง่ กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลประกาศกาหนด
 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก
สาเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ใช้ กูค้ ืน เปิ ดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทาลาย เป็ นต้น
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผย
 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุ คลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ ยวกับการเก็ บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ บุคคลหรือนิติบคุ คลซึง่ ดาเนินการ
ดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัท เก็บรวบรวมหรือได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี ้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การตอบแบบสอบถาม การกรอก
ข้อมูล ผ่านแบบฟอร์มทัง้ ในรู ปแบบกระดาษและรู ปแบบออนไลน์ หรือการเข้าใช้งานระบบเว็ บไซต์ของบริษัทผ่าน
คุกกี ้ (Cookies) ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ มูลดังกล่าวมีการอ้างอิงหรือประกอบด้วยข้อมูลที่ระบุถึงบุคคลที่สาม บริษัทจะต้อง
ดาเนินการให้ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามด้วย เพื่อใช้ เก็บรวบรวม หรือเผยแพร่ขอ้ มูล
ดังกล่าว
2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสอบถามหรือ
ตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ หรือจากบุคคลที่สาม อาทิ การตรวจสอบประวัติอาชญกรรมกรณีสมัครงาน ผลการ
ตรวจสุขภาพ โดยบริษัทจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลก่อน เว้นแต่กรณีที่ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด

นอกจากนี ้ ยังหมายความรวมถึงกรณีทที่ า่ นเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัท ดังนี ้ ท่านมีหน้าที่
รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนีห้ รือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บคุ คลดังกล่าวทราบ
ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนัน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหากเป็ นกรณีที่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่
บริษัท
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การเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม
โดยเก็บรวบรวมเพียงเท่าที่จาเป็ นแก่การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านัน้ ซึง่ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
ข้อมูลเฉพาะบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชี วิตส่วนตัว หรือความสนใจส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบวัตถุประสงค์ รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บ
เพื่อให้ความยินยอมเป็ นหนังสือ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท สาหรับแหล่งที่มาและการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลมีดงั ต่อไปนี ้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามใบสมัครงาน หรือตามสัญญา อาทิเช่น
 ข้อมูลเฉพาะบุคคล : คานาหน้าชื่อ ชื่อจริง ชื่อกลาง ชื่อเล่น ชื่อสกุล ลายมือชื่อ สัญชาติ เลขที่บตั รประจาตัว
ประชาชน เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตวั ตนได้
เป็ นต้น
 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล : วันเดือนปี เกิด เพศ ส่วนสูง นา้ หนัก อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพการ
เกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด เป็ นต้น
 ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ :ทางไปรษณีย ์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ ชื่อผูใ้ ช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID,
Facebook) เป็ นต้น
 ข้อมูลการทางานและการศึกษา : สถานะวิชาชีพ ตาแหน่งงาน การศึกษาและการอบรม เป็ นต้น
 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย : ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ บั ผลประโยชน์ เป็ นต้น
 ข้อมูลอ่อนไหว : ข้อมูลเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็ นต้น
 ข้อมูลการสารวจทางการตลาด
 ข้อมูลผ่านคุกกี ้ (Cookies)
 ข้อมูลภาพวิดีทศั น์ กล้องวงจรปิ ด
 บทสนทนา และการสือ่ สารทางโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1) บริษัทอาจมีวตั ถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไปตามแต่กรณี โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานเท่านัน้ อาทิเช่น
 เพื่อการเข้าทาสัญญาและปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการสมัครงาน
หรือการทาสัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง เป็ นต้น
 เพื่อการบริหารจัดการภายในของบริษัท เช่น การจ้างงาน การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมทัง้ สวัสดิการต่าง ๆ
แก่กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท เป็ นต้น
 เพื่อการดาเนินกิจกรรมของบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ และการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาที่มีกบั บุคคลที่สาม
เช่น การจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี เป็ นต้น
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 เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท เช่น การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ ในการหักภาษี ณ
ที่จ่าย การนาส่งเงินสะสม/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น
 เพื่อสารวจข้อมูลทางการตลาดและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด หรือเพื่อการสั่งซือ้ สินค้าและการออก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขาย
ทัง้ นี ้ ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในแต่
ละกรณีอย่างชัดแจ้ง
2) หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่อนุญาตหรือไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่จาเป็ นต่อการเข้าทาสัญญา หรือการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายได้นนั้ อาจส่งผลให้ธุรกรรมหรือการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลถูกระงับ หรือ
หยุดลงชั่วคราว จนกว่าบริษัทจะได้รบั ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการประมวลผล
3) บริษัทจะจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อคุม้ ครองและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ สิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็ นหนังสือหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
กาหนดโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย เว้นแต่การเก็บข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวจะได้รบั ยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกาหนดไว้
การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อการส่งข้อมูลที่จาเป็ นให้คสู่ ญ
ั ญาที่อยูป่ ระเทศ
ญี่ปนุ่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการและติดตามดูแลการเดินทางเพื่อธุรกิจ โดย
บริษัทได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สง่ หรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
 เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีก่ าหนดให้เราจาเป็ นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
 เราได้แจ้งให้ทา่ นทราบ และได้รบั ความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุม้ ครองส่วนบุคคลประกาศกาหนด
 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความ
ยินยอมในขณะนัน้ ได้ หรือ เพื่อดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ
 กรณีที่กฎหมายไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทจะกาหนดระยะเวลาใน
การจัดเก็บตามความจาเป็ นในขณะปฏิบตั ิงานของบริษัทและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการลบ ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
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การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง
บริษัทอาจมีการมอบหมายหรือจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทาการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลแทนหรือในนามของบริษัท ซึง่ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็ นผูด้ แู ล (Hosting) รับ
งานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็ นผูใ้ ห้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็ นงานในลักษณะ
การจ้างทาของในรูปแบบอื่น
การมอบหมายให้บคุ คลที่สามทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ บริษัท
จะจัดให้มีขอ้ ตกลงระบุสทิ ธิและหน้าที่ของบริษัท ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลทีบ่ ริษัทมอบหมายในฐานะ
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ รวมถึงกาหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมี
หน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคาสั่งของบริษัทเท่านัน้ โดยไม่สามารถประมวลผล
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์และหลักการดาเนินการที่สอดคล้องตามรายละเอียดใน
หัวข้อ การเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ไปให้บคุ คลหรือหน่วยงานใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ เว้นแต่
จะได้กระทาภายในกรอบที่กฎหมายให้อานาจไว้
อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท
อาจมีความจาเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บคุ คลดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการให้บคุ คลเหล่านัน้ เก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้เป็ นความลับ และไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กาหนดไว้ ในกรณีที่บริษัทส่ง
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะดาเนินการเพื่อให้ม่ นั ใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐาน การ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผยให้แก่บคุ คลภายนอก องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี ้
 บริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุม่ นิปปอน สตีล เทรดดิง้ คอร์ปอเรชั่น กรุป๊
 คูส่ ญ
ั ญา ผูใ้ ห้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
 หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล และหน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่ ง มี อ านาจหน้า ที่ ต ามกฎหมาย เช่ น ส านัก งานประกั น สัง คม
กรมสรรพากร เป็ นต้น
โดยการเปิ ดเผยให้แก่บคุ คลภายนอก องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ข้างต้น จะเป็ นไปเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี ้
 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวล
กฎหมายวิธี พิจ ารณาความแพ่งและอาญา หรือ เพื่ อประโยชน์แ ก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือ การ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล
 เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ และการพัฒนาบุคคลากรของบริษัท
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การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษั ท จะก าหนดมาตรการด้า นการคุ้ม ครองและรัก ษาความปลอดภัย ของข้อ มูลส่ว นบุค คลที่เ หมาะสมและ
สอดคล้อ งกับ กฎหมายและนโยบายคุ้ม ครองข้อ มูลส่ว นบุค คลฉบับ นี ้ เพื่ อ ป้อ งกัน การสูญ หาย การเข้า ถึ ง การใช้ การ
เปลีย่ นแปลง การแก้ไข หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิให้แก่กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและจัดอบรมแก่บคุ ลากรของบริษัทให้มีความรูแ้ ละตระหนักถึงหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงบริษัทจะป้องกันมิให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลสูญหาย ป้องกันการเข้าถึง ทาลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต และจะจากัดบุคคลผูม้ ีสิทธิ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สาหรับเฉพาะพนักงาน ลูกจ้าง
เท่าที่จาเป็ นต้องทราบข้อมูลนัน้ เพื่อทาการประมวลผลข้อมูล โดยที่พนักงานหรือบุคคลเหล่านัน้ ต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ น
ความลับ
สาหรับกรณีที่บริษัทได้วา่ จ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เก็บรวบรวม นาใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกาหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นความลับ
และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว รวมทัง้ ป้องกันการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม นาใช้ หรือเปิ ดเผย เพื่อการ
อื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามขอบเขตการว่าจ้าง หรือขัดต่อกฎหมาย
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ กากับและให้คาแนะนาในการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ก าหนดสิท ธิ ข องเจ้า ของข้อ มูลส่ว นบุค คลมี สิทธิ ต ามพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้อ มูลส่ว นบุค คล พ.ศ. 2562
ดังต่อไปนี ้
1) สิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้บริษัททาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้บริษัทเปิ ดเผยการ
ได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
2) สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
3) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4) สิทธิในการขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของได้

5) สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
6) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง สมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบนั
7) สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลอยูใ่ นความครอบครองของบริษัท
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การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอานาจกากับดูแล
ในกรณี ที่ ท่ า นพบว่ า บริ ษั ท มิ ไ ด้ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ท่ า นมี สิ ท ธิ ร ้อ งเรี ย นไปยั ง
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว บริษัทขอให้ท่านโปรดติดต่อมายัง บริษัท เพื่อให้บริษัทมี
โอกาสได้รบั ทราบข้อเท็จจริงและได้ชีแ้ จงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก
การปรับปรุ งแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงนโยบายนีต้ ามที่เห็นสมควร และจะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ www.nst-th.com โดยมีวนั ที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกากับอยู่
การติดต่อบริษัท
หากท่านมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ ยวกับนบายและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือท่าน
ต้องการใช้สทิ ธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer :DPO)
- ชื่อ : บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จากัด
- สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 14 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
- ช่องทางการติดต่อ : โทร 02-7441844 (อัตโนมัติ 10 สาย) อีเมล์ dpo_info@nst-th.com
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