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บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (ต่อไปในนโยบายนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึง

ความส าคญัของขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูอื่นอนัเก่ียวกบัทา่น (รวมเรยีกวา่ “ข้อมูล”) เพื่อใหท้า่นสามารถเชื่อมั่นไดว้า่ บรษัิท
มีความโปรง่ใสและความรบัผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูของท่านตามพระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มลูสว่น
บคุคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล (“นโยบาย”) นีจ้ึงไดถ้กูจดัท าขึน้เพื่อชีแ้จงแก่ทา่นถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย (รวมเรียกว่า 
“ประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบคุคลซึ่งด าเนินการโดยบริษัทรวมถึงเจา้หนา้ที่และบคุคลที่เก่ียวขอ้งผูด้  าเนินการแทนหรือในนาม
ของบรษัิทโดยมีเนือ้หาสาระดงัตอ่ไปนี ้

 
ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

นโยบายนีใ้ชบ้งัคบักบัข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธก์ับบริษัท ในปัจจบุนัและที่อาจมีในอนาคต 
ซึ่งถูกประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบุคคลแทนหรือในนามของบริษัท (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ เช่น เว็บไซต ์ระบบ แอปพลเิคชนั เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคมุดแูลโดยบริษัท (รวม
เรยีกวา่ “บริการ”) 

บคุคลซึง่มีความสมัพนัธก์บับรษัิทตามความในวรรคแรก รวมถึง 
 1) พนกังานหรอืลกูจา้ง ซึง่หมายความถงึ ทัง้ประเภทประจ า อยูใ่นชว่งทดลองงาน และตามสญัญา 
 2) ลกูคา้บคุคลธรรมดา 
 3) คูค่า้และผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบคุคลธรรมดา 
 4) กรรมการ ผูร้ ับมอบอ านาจ ผูแ้ทน ตัวแทน ผูถื้อหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสมัพันธ์ในรูปแบบ
เดียวกนัของนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์บับรษัิท 

 5) ผูใ้ชง้านผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษัิท  
 6) ผูเ้ขา้ชมหรอืใชง้านเว็บไซท ์www.nst-th.com รวมทัง้ระบบ แอปพลเิคชนั อปุกรณ ์หรือช่องทางการสื่อสาร
อื่นซึง่ควบคมุดแูลโดยบรษัิท 

 7) บุคคลอื่นที่บริษัทเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ผูส้มคัรงาน ครอบครวัของพนกังาน ผูร้บัรองความ
ประพฤติพนกังาน ผูร้บัประโยชนใ์นกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 

 ขอ้ 1) ถึง 7) เรยีกรวมกนัวา่ “ท่าน” 
นอกจากนโยบายฉบบันีแ้ลว้ บริษัทอาจก าหนดใหม้ีค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”)  ส  าหรบั

ผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษัทเพื่อชีแ้จงใหเ้จ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผูใ้ช้บริการไดท้ราบถึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถูก
ประมวลผล วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล 
รวมถึงสทิธิในขอ้มลูสว่นบคุคลที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลพงึมีในผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้เป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีความขดัแยง้กนัในสาระส าคญัระหวา่งความในประกาศเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวัและนโยบายนี ้ให้
ถือตามความในประกาศเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวัฉบบัลา่สดุของบรกิารนัน้ 
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ค านิยาม 

  บริษัท หมายถึง บรษัิท นิปปอน สตีล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับคุคลธรรมดา ซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

  ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลส่วนบคุคลตามที่ถูกบญัญัติไวใ้นมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแ้ก่ ขอ้มลูเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ 
ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูล
ชีวภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดซึง่กระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในท านองเดียวกนัตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลประกาศก าหนด 

  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กับขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บนัทึก 
ส าเนา จดัระเบียบ เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง ใช ้กูค้ืน เปิดเผย สง่ตอ่ เผยแพร ่โอน รวม ลบ ท าลาย เป็นตน้ 

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผย 

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งมีอ านาจหนา้ที่ตดัสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย หรอืท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล 

  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่งหรอืในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้บคุคลหรอืนิติบคุคลซึง่ด าเนินการ
ดงักลา่วไมเ่ป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

 
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัท เก็บรวบรวมหรอืไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทตา่งๆ จากแหลง่ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้ 
 1) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การตอบแบบสอบถาม การกรอก
ขอ้มูล ผ่านแบบฟอรม์ทัง้ในรูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์ หรือการเขา้ใชง้านระบบเว็บไซตข์องบริษัทผ่าน
คกุกี ้(Cookies) ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้มลูดงักลา่วมีการอา้งอิงหรอืประกอบดว้ยขอ้มลูที่ระบถุึงบคุคลท่ีสาม บรษัิทจะตอ้ง
ด าเนินการใหไ้ดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลที่สามดว้ย เพื่อใช ้เก็บรวบรวม หรือเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักลา่ว 

 2) ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทเก็บรวบรวมจากแหลง่อื่นท่ีไมใ่ช่จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลโดยตรง เช่น การสอบถามหรอื
ตรวจสอบจากหนว่ยงานราชการ หรอืจากบคุคลที่สาม อาทิ การตรวจสอบประวตัิอาชญกรรมกรณีสมคัรงาน ผลการ
ตรวจสขุภาพ  โดยบริษัทจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจากเจา้ของขอ้มูลส่วน
บคุคลก่อน เวน้แตก่รณีที่ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งขอความยนิยอมหรอืแจง้เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด 
 
นอกจากนี ้ยงัหมายความรวมถึงกรณีทีท่า่นเป็นผูใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลภายนอกแก่บรษัิท ดงันี ้ท่านมีหนา้ที่

รบัผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามนโยบายนีห้รือประกาศของผลิตภณัฑห์รือบริการ ตามแต่กรณี ใหบ้คุคลดงักลา่วทราบ 
ตลอดจนขอความยินยอมจากบคุคลนัน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรหากเป็นกรณีที่ตอ้งไดร้บัความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลูแก่
บรษัิท   
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การเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทจะจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงค ์ขอบเขต และใชว้ิธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม

โดยเก็บรวบรวมเพียงเทา่ที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิทเทา่นัน้ ซึง่จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น 
ขอ้มลูเฉพาะบุคคล ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตสว่นตวั หรือความสนใจสว่นบคุคล ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูสว่นบคุคลที่มี
ความอ่อนไหว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลรบัทราบวตัถุประสงค์ รวมถึงระยะเวลาในการจดัเก็บ 
เพื่อใหค้วามยินยอมเป็นหนงัสอื หรอืทางอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืตามแบบวิธีการของบริษัท ส าหรบัแหลง่ที่มาและการประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลมีดงัตอ่ไปนี ้

 
ขอ้มลูที่เก็บรวบรวม 

บรษัิทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล ตามใบสมคัรงาน หรอืตามสญัญา อาทิเช่น                                                                                                                            

  ขอ้มลูเฉพาะบคุคล  :   ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือจริง  ช่ือกลาง  ช่ือเลน่  ช่ือสกุล ลายมือช่ือ สญัชาติ เลขที่บตัรประจ าตวั
ประชาชน  เลขที่ใบขบัขี่ เลขที่หนงัสือเดินทาง ขอ้มลูทะเบียนบา้น หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่สามารถระบตุวัตนได ้
เป็นตน้ 

  ขอ้มลูเก่ียวกบัคณุลกัษณะของบคุคล  :  วนัเดือนปีเกิด เพศ สว่นสงู น า้หนกั อาย ุสถานภาพสมรส สถานภาพการ
เกณฑท์หาร รูปถ่าย ภาษาพดู เป็นตน้ 

  ขอ้มลูติดตอ่ ที่อยู ่:ทางไปรษณีย ์หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร อีเมล ์ช่ือผูใ้ชง้านในสงัคมออนไลน ์(Line ID, 
Facebook) เป็นตน้  

  ขอ้มลูการท างานและการศกึษา : สถานะวิชาชีพ ต าแหนง่งาน การศกึษาและการอบรม เป็นตน้ 

  ขอ้มลูเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยั :  ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัผลประโยชน ์เป็นตน้ 

  ขอ้มลูอ่อนไหว  :  ขอ้มลูเชือ้ชาติ  เผ่าพนัธุ ์ ความคิดเห็นทางการเมือง  ความเช่ือในลทัธิ ศาสนา หรือปรชัญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ เป็นตน้ 

  ขอ้มลูการส ารวจทางการตลาด 

  ขอ้มลูผา่นคกุกี ้(Cookies) 

  ขอ้มลูภาพวิดีทศัน ์กลอ้งวงจรปิด 

  บทสนทนา และการสือ่สารทางโทรศพัท ์หรอือปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์
 
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

1) บรษัิทอาจมีวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่แตกตา่งกนัไปตามแต่กรณี โดยจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล
ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานเทา่นัน้ อาทิเช่น 

  เพื่อการเขา้ท าสญัญาและปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างบริษัทกับเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล เช่น ขอ้มลูการสมคัรงาน 
หรอืการท าสญัญาจดัซือ้จดัจา้ง เป็นตน้ 

  เพื่อการบรหิารจดัการภายในของบรษัิท เช่น การจา้งงาน การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมทัง้สวสัดิการต่าง ๆ 
แก่กรรมการ พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิท เป็นตน้ 

  เพื่อการด าเนินกิจกรรมของบรษัิท การติดตอ่ประสานงานตา่ง ๆ และการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาที่มีกบับคุคลที่สาม 
เช่น การจดัสวสัดิการตรวจสขุภาพประจ าปี เป็นตน้ 
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  เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัท เช่น การจดัเก็บขอ้มลูเพื่อใช้ ในการหกัภาษี ณ 
ที่จ่าย การน าสง่เงินสะสม/เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทน กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

  เพื่อส ารวจขอ้มลูทางการตลาดและความพงึพอใจของลกูคา้ เพื่อพฒันาและปรบัปรุงผลติภณัฑ ์

  เพื่อใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ ์การบริการ หรือประชาสมัพนัธท์างการตลาด หรือเพื่อการสั่งซือ้สินคา้และการออก
เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขาย 
ทัง้นี ้ในการขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทจะแจง้วตัถปุระสงคใ์นการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในแต่

ละกรณีอยา่งชดัแจง้ 
2) หากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไมอ่นญุาตหรอืไมส่ามารถใหข้อ้มลูสว่นบคุคลท่ีจ าเป็นตอ่การเขา้ท าสญัญา หรอืการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายไดน้ัน้ อาจสง่ผลใหธุ้รกรรมหรือการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มลู สว่นบคุคลถกูระงบั หรือ
หยดุลงชั่วคราว จนกวา่บรษัิทจะไดร้บัขอ้มลูดงักลา่วเพื่อการประมวลผล 

3) บรษัิทจะจดัใหม้ีมาตรการปอ้งกนัท่ีเหมาะสม เพื่อคุม้ครองและป้องกนัขอ้มลูสว่นบคุคล รวมทัง้สิทธิและเสรีภาพ
ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

4) การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว บรษัิทจะขอความยินยอมโดยชดัแจง้เป็นหนงัสอืหรอืทางอิเลก็ทรอนิกส์
จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหวดงักลา่ว  ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัท
ก าหนดโดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย เวน้แตก่ารเก็บขอ้มลูออ่นไหวดงักลา่วจะไดร้บัยกเวน้ตามที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล พ.ศ. 2562 หรอืกฎหมายอื่นก าหนดไว ้
 
การสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัตา่งประเทศ 

บรษัิทอาจสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัตา่งประเทศเพื่อการสง่ขอ้มลูที่จ าเป็นใหคู้ส่ญัญาที่อยูป่ระเทศ
ญ่ีปุ่ น เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามหนา้ที่และงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการจดัการและติดตามดแูลการเดินทางเพื่อธุรกิจ โดย
บรษัิทไดด้  าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่สง่หรอืโอนไปยงัตา่งประเทศที่คณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลประกาศก าหนด เวน้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

  เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายทีก่  าหนดใหเ้ราจ าเป็นตอ้งสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปตา่งประเทศ  

  เราไดแ้จง้ใหท้า่นทราบ และไดร้บัความยินยอมจากทา่นในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลที่ไมเ่พียงพอ ทัง้นีเ้ป็นไปตามรายช่ือประเทศที่คณะกรรมการคุม้ครองสว่นบคุคลประกาศก าหนด  

  เพื่อปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพของทา่นหรอืของบคุคลอื่น เมื่อทา่นไมส่ามารถใหค้วาม
ยินยอมในขณะนัน้ได ้หรอื เพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส  าคญั 
 

ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

  ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวโ้ดยเฉพาะ 

  กรณีที่กฎหมายไมไ่ดก้ าหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวโ้ดยเฉพาะ บรษัิทจะก าหนดระยะเวลาใน
การจดัเก็บตามความจ าเป็นในขณะปฏิบตัิงานของบรษัิทและขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

  เมื่อพน้ระยะเวลาการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว บริษัทจะด าเนินการลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็น
ขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้
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การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 
บรษัิทอาจมีการมอบหมายหรอืจดัจา้งบคุคลที่สาม (ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล) ใหท้ าการประมวลผลขอ้มลูสว่น

บคุคลแทนหรอืในนามของบรษัิท ซึง่บคุคลที่สามดงักลา่วอาจเสนอบริการในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผูด้แูล (Hosting) รบั
งานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผูใ้หบ้ริการคลาวด ์(Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลกัษณะ
การจา้งท าของในรูปแบบอื่น 

การมอบหมายใหบ้คุคลที่สามท าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ บริษัท
จะจดัใหม้ีขอ้ตกลงระบสุทิธิและหนา้ที่ของบรษัิท ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลและของบคุคลทีบ่รษัิทมอบหมายในฐานะ
ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่รวมถึงก าหนดรายละเอียดประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทมอบหมายใหป้ระมวลผล รวมถึง
วตัถุประสงค ์ขอบเขตในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้ตกลงอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลมี
หนา้ที่ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามขอบเขตที่ระบใุนขอ้ตกลงและตามค าสั่งของบริษัทเท่านัน้โดยไม่สามารถประมวลผล
เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นได ้
 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการด าเนินการที่สอดคลอ้งตามรายละเอียดใน
หวัขอ้ การเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้บรษัิทจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู
สว่นบคุคล ไปใหบ้คุคลหรอืหนว่ยงานใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดม้ีการแจง้ไว้ เวน้แต่
จะไดก้ระท าภายในกรอบที่กฎหมายใหอ้ านาจไว ้

อย่างไรก็ดี เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท และการใหบ้ริการแก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล บริษัท
อาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูลสว่นบคุคลใหแ้ก่บริษัทในเครือ  หรือบุคคลอื่นทัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่บคุคลดงักลา่ว บริษัทจะด าเนินการใหบ้คุคลเหลา่นัน้เก็บรกัษาขอ้มูล
สว่นบคุคลไวเ้ป็นความลบั และไมน่ าไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทไดก้ าหนดไว้ ในกรณีที่บริษัทสง่
หรือโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัต่างประเทศ บริษัทจะด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่าประเทศปลายทางดงักล่าวมีมาตรฐาน การ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเพียงพอ 

ขอ้มลูสว่นบคุคลอาจถกูเปิดเผยใหแ้ก่บคุคลภายนอก องคก์ร หรอืหนว่ยงานของรฐั ดงัตอ่ไปนี ้

  บรษัิทในเครอื หรอืบรษัิทในกลุม่ นิปปอน สตีล เทรดดิง้ คอรป์อเรชั่น กรุป๊ 

  คูส่ญัญา ผูใ้หบ้รกิาร และพนัธมิตรทางธุรกิจของบรษัิท 

  หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  เช่น ส านักงานประกันสังคม 
กรมสรรพากร เป็นตน้ 

โดยการเปิดเผยใหแ้ก่บคุคลภายนอก องคก์ร หรอืหนว่ยงานของรฐั ขา้งตน้ จะเป็นไปเพื่อด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

  ปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา หรือเพื่อประโยชนแ์ก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

  เพื่อปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกายหรอืสขุภาพของบคุคล 

  เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และการพฒันาบคุคลากรของบรษัิท 
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การคุ้มครองและรักษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะก าหนดมาตรการดา้นการคุ้มครองและรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกับกฎหมายและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การ
เปลีย่นแปลง การแกไ้ข หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล และเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิใหแ้ก่กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบรษัิทและบคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสนบัสนนุและจดัอบรมแก่บคุลากรของบรษัิทใหม้ีความรูแ้ละตระหนกัถึงหนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

รวมถึงบริษัทจะป้องกนัมิใหข้อ้มูลส่วนบุคคลสญูหาย ป้องกันการเขา้ถึง ท าลาย ใช ้ดดัแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต และจะจ ากัดบุคคลผูม้ีสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลไวส้  าหรบัเฉพาะพนกังาน ลกูจา้ง 
เทา่ที่จ าเป็นตอ้งทราบขอ้มลูนัน้เพื่อท าการประมวลผลขอ้มลู โดยที่พนกังานหรอืบคุคลเหลา่นัน้ตอ้งรกัษาขอ้มลูดงักลา่วไวเ้ป็น
ความลบั 

ส าหรบักรณีที่บรษัิทไดว้า่จา้งหนว่ยงานหรอืบคุคลภายนอกใหเ้ก็บรวบรวม น าใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ของ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทจะก าหนดใหห้นว่ยงานหรอืบคุคลภายนอกดงักลา่ว เก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ป็นความลบั
และรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดงักลา่ว รวมทัง้ปอ้งกนัการน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปเก็บรวบรวม น าใช ้หรือเปิดเผย เพื่อการ
อื่นใดที่ไมเ่ป็นไปตามขอบเขตการวา่จา้ง หรอืขดัตอ่กฎหมาย 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทไดแ้ต่งตัง้เจ้าหนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบ ก ากับและใหค้  าแนะน าในการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหค้วามร่วมมือกับส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ได้ก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ดงัตอ่ไปนี ้  

1) สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล และขอใหบ้ริษัทท าส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึงขอใหบ้ริษัทเปิดเผยการ
ไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไมไ่ดใ้หค้วามยินยอม 

2) สทิธิในการขอรบั สง่ หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคล 

3) สทิธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

4) สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูล หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่
สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจา้ของได ้

5) สทิธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล  

6) สทิธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง สมบรูณ ์และเป็นปัจจบุนั 

7) สทิธิที่จะเพิกถอนความยินยอม ไดต้ลอดระยะเวลาที่ขอ้มลูสว่นบคุคลอยูใ่นความครอบครองของบรษัิท 



 

หนา้ 7 ของ 7 

 

การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแล 
 ในกรณีที่ท่านพบว่า บริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยัง

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หรือหน่วยงานที่มีอ  านาจก ากับดแูลที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลหรือตามกฎหมาย ทัง้นี ้ก่อนการรอ้งเรียนดงักล่าว บริษัทขอใหท้่านโปรดติดต่อมายงับริษัท เพื่อใหบ้ริษัทมี
โอกาสไดร้บัทราบขอ้เท็จจรงิและไดชี้แ้จงในประเด็นตา่ง ๆ รวมถึงจดัการแกไ้ขขอ้กงัวลของทา่นก่อนในโอกาสแรก 

 
การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทอาจพิจารณาปรบัปรุง แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายนีต้ามที่เห็นสมควร และจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผ่าน
ช่องทางเว็บไซต ์www.nst-th.com โดยมีวนัท่ีมีผลบงัคบัใชข้องแตล่ะฉบบัแกไ้ขก ากบัอยู ่ 

 

การติดต่อบริษัท 

หากท่านมีขอ้สงสยั หรือตอ้งการสอบถามเก่ียวกับนบายและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือท่าน
ตอ้งการใชส้ทิธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นสามารถติดตอ่สอบถามไดท้ี ่

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer :DPO) 
- ช่ือ : บรษัิท นิปปอน สตีล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
- สถานท่ีติดตอ่ : เลขที ่909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 14 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 
- ช่องทางการติดตอ่ :   โทร 02-7441844 (อตัโนมตัิ 10 สาย)   อีเมล ์dpo_info@nst-th.com 
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