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ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อส านักงาน 
 
ข้อมลูส่วนบุคคล1 หมายถึง “ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ” 
   
1. ผู้ รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อส านักงาน 

1)  ผู้ควบคมุข้อมลู คือ ผู้จดัการฝ่ายบคุคล เบอร์โทร 02 748 7007 ต่อ 110   
2)  ผู้ประมวลผลข้อมลู คือ พนกังานฝ่ายบคุคลที่ได้รับมอบหมาย เบอร์โทร 02 748 7007    
  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม  
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ มาติดต่อส านักงานเฉพาะที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการ

ยืนยันตัวตนในการบริหารจัดการความปลอดภัยของส านักงานเท่านัน้ ประกอบด้วย ชื่อสกุล เลขที่บตัร
ประชาชน และเบอร์โทรศพัท์ ซึ่งไม่มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู เนื่องจากเป็นการปฏิบติัตาม
ฐานสญัญา  

 
3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อส านักงาน เพียงช่องทางเดียว คือ บริษัทได้รับ
ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มาติดต่อสำนักงานโดยตรงป่านช่องทาง (ก) ในการลงทะเบียนข้อมูลผู้มาติดต่อตาม
ระบบบริษัทท่ีกำหนด และ (ข) การขอใช้สิทธิของผู้มาติดต่อสำนักงาน 

 
4. การแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและสิทธิของผู้สมัครงาน 
 บริษัทจะแจ้งวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและสิทธิของผู้มาติดต่อส านกังานให้ทราบก่อนการ
ลงทะเบียนข้อมลูในหน้าแรกของการลงทะเบียน  
 
5. การเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 

1) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล  

 
1
 มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
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บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อส านักงานเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อ
บริหารจดัการความปลอดภยัของส านกังาน 

2) ลกัษณะการเก็บจดัเก็บเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Google Drive ไว้ที่ Google Platform 
ที่บริษัทซือ้ไว้ 

3)  ระยะเวลาจัดเก็บ บริษัทจะเก็บข้อมูลในช่วงที่ผู้มาติดต่อส านักงานท าการลงทะเบียนผู้มา
ติดต่อส านักงาน และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ มาติดต่อส านักงานไว้ภายในระยะเวลา 2 เดือน เมื่อครบ
ก าหนด บริษัทจะท าลายข้อมลูนัน้ทนัท ี

4). เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผล
ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้มาติดต่อส านกังานแล้ว บริษัทจะด าเนินการท าลายข้อมลูสว่นบคุคลนัน้โดยการลบ
ข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5) การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล  
       เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียนผู้ มาติดต่อส านักงานแล้ว บริษัทจะ

ด าเนินการ ดงันี ้ 

❒ เก็บรวบรวม ไว้เป็นข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Google Drive และจดัเก็บรักษาไว้ที่ Google Platform 
ที่บริษัทซือ้ไว้ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานข้อมลูผู้มาติดต่อส านกังาน  

❒ ใช้  ไม่มีการใช้ 

❒ เปิดเผย  ไม่มีการเปิดเผย 
ทัง้นี ้บุคคล หน่วยงาน ท่ีบริษัทอาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้มาติดต่อส านกังาน คือ ผู้ รับผิดชอบงาน
ด้านความปลอดภัยของส านักงาน เฉพาะในกรณีที่ได้รับการร้องขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลด้านความ
ปลอดภยัเท่านัน้ 

6) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคล  
ผู้ดูแลการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อสำนักงาน คือ ผู้ประมวลผลข้อมูลตามที่

กำหนด โดยจะเก็บรักษาไว้ที่ Google Platform ที่บริษัทซือ้ไว้ 
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้มาติดต่อส านักงานไว้ภายในระยะเวลา 2 เดือน เมื่อครบ

ก าหนด บริษัทจะท าลายข้อมลูนัน้ทนัที 
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6.  การป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อส านักงาน 

 บริษัทจะปกป้องข้อมลูส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อส านกังาน โดยการแปลงข้อมลูให้เป็นข้อมลูแฝง 
(Pseudonymous Data) ก่อนเก็บรักษาข้อมลูไว้ที่ Google Drive ของ Google Platform ที่บริษัทซือ้ไว้ ซึ่ง
จะมีการจ ากัดสิทธิให้เข้าถึง (Access Control) ได้เฉพาะพนักงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยให้เข้า
ผ่านอีเมล์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านัน้ และก าหนดรหสั (Encryption) ในการเข้าถึงไฟล์ข้อมลู โดยให้
เฉพาะผู้ประมวลผลข้อมลูและผู้ควบคมุข้อมลูทราบรหสัการเข้าไฟล์เท่านัน้ 
 ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow) และการป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อส านักงานให้ถูกต้อง ทันสมัย 
 หากผู้มาติดต่อส านกังานมีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมลูส่วนบุคคลในระหว่างการมาติดต่อกบั
บริษัท บริษัทจะท าการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อส านักงานให้ถูกต้อง ทันสมัยตามที่ได้รับ
แจ้ง 
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

ผู้มาติดต่อส านกังานมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้
1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ผู้มาติดต่อส านกังานมีสิทธิ

ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลที่ผู้มาติดต่อส านกังานได้ให้ความยินยอม
กบับริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้มาติดต่อส านกังานอยู่กบับริษัท 

2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  (right of access): ผู้ มาติดต่อส านักงานมีสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อส านกังานและขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วให้แก่

 
 
 
 

ขัน้ตอน                   การเก็บข้อมลู                                 การเก็บรักษา                                      การเปิดเผย  
การป้องกัน    ผู้มาติดต่อเป็นผู้ลงทะเบียน      แปลงข้อมลูให้เป็นข้อมลุแฝง          ผู้มีอ านาจเฉพาะกรณีความปลอดภยั 
                                                                     Access Control เฉพาะ HR                 
                                                               Encryption เฉพาะผู้ประมวลผลและผู้ควบคมุ 

ผู้ รับผิดชอบ       ผู้มาติดต่อส านกังาน                             ผู้ประมวลผล                                 ผู้ควบคมุข้อมลู 

ลงทะเบียนเข้า
ส านกังานผ่าน 
Google Drive 

จั ด เ ก็ บ รั ก ษ า ไ ว้  
Google Platform ที่
บริษัทซือ้ไว้ 

 

เฉพาะกรณีมีการร้อง
ขอให้มีการตรวจสอบ
ข้อมลูด้านความ

ปลอดภยั 
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ผู้มาติดต่อส านกังาน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมลูส่วนบุคคลที่ผู้มาติดต่อส านกังานไม่ได้
ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้  

3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ผู้มาติดต่อส านักงานมี
สิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมลูที่ไม่ถกูต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมลูที่ไม่สมบรูณ์  

4) สิทธิในการลบข้อมลูส่วนบุคคล (right to erasure): ผู้มาติดต่อส านกังานมีสิทธิในการขอให้
บริษัทท าการลบข้อมลูของผู้มาติดต่อส านกังานด้วยเหตบุางประการได้  

5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  (right to restriction of processing): ผู้ มาติดต่อ
ส านกังานมีสิทธิในการระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้มาติดต่อส านกังานด้วยเหตบุางประการได้  

6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ผู้มาติดต่อส านักงานมี
สิทธิในการโอนย้ายข้อมลูส่วนบคุคลของผู้มาติดต่อส านกังานท่ีผู้มาติดต่อส านกังานให้ไว้กบับริษัทไปยงัผู้
ควบคมุข้อมลูรายอ่ืน หรือตวัผู้มาติดต่อส านกังานเองด้วยเหตบุางประการได้  

7) สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ผู้มาติดต่อส านกังาน
มีสิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของผู้มาติดต่อส านกังานด้วยเหตบุางประการได้  
 

ผู้มาติดต่อส านกังานสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (DPO) ผู้แทนฝ่าย
บริหารระบบบริหารจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPMR) หรือผู้ จัดการฝ่ายทรัพยากร
บคุคลได้ เพื่อด าเนินการย่ืนค าร้องขอด าเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ท่ี  

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
                                   เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 
                                   แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
              กรุงเทพฯ 10260 
                            โทร. 02 748 7007 
             E mail : dpo@picothai.com 
ทัง้นี ้ผู้มาติดต่อส านักงานไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดาเนินตามสิทธิข้างต้น โดย

บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามค าร้องของผู้มาติดต่อส านกังานภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่
บริษัทได้รับค าร้องขอดงักลา่ว 
 


