นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้ควำมสำคัญกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นอย่ำงยิง่ โดยบริ ษทั
ได้มีมำตรกำรและกระบวนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่สอดคล้องและเป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ประกำศนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ เพื่อแจ้งแก่ลูกค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ คู่คำ้ และบริ ษทั
ในกลุ่มธุรกิจ ปรำกฏตำมสำระสำคัญดังต่อไปนี้
คาจากัดความ
“บริษัท” หมำยถึง บริ ษทั นิสสัน ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
“กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง
ประกำศ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ หรื อข้อแนะนำที่ออกตำมควำมแห่งพระรำชบัญญัติดงั กล่ำว
“กฎหมาย ปปง.” หมำยถึง พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระรำชบัญญัติ
ป้ องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสู ง พ.ศ.
2559 กฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ หรื อข้อแนะนำที่ออกตำมควำมแห่งพระรำชบัญญัติดงั กล่ำว
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หรื อ “Personal Data” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดำซึ่ งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคล
นั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อ ม แต่ไม่รวมถึ งข้อมู ลของผูถ้ ึ งแก่ ก รรมโดยเฉพำะ เช่ น ชื่ อ-นำมสกุล หมำยเลขบัต ร
ประจำตัวประชำชน หมำยเลขบัตรเครดิต เลขบัญชีธนำคำร อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ วันเกิดและสถำนที่เกิด รู ปภำพใบหน้ำ
น้ ำหนัก ส่วนสูง เป็ นต้น
“ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่มีค วามอ่ อนไหว” หรื อ “Sensitive Data” หมำยถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เกี่ ย วกับ เชื้ อชำติ
เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่ อในลัทธิ ศำสนำหรื อปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูล
สุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลในลักษณะที่จะทำให้เกิดกำรเลือกปฏิบตั ิหรื อมีควำมเสี่ ยงสู งที่จะกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภำพของบุคคล ในทำนอง
เดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกำศกำหนด ตำมมำตรำ 26 แห่ งพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
“เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ กาหนดในนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้”
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล” หรื อ “Data Controller” หมำยถึง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีอำนำจหน้ำที่ตดั สิ นใจ
เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล” หรื อ “Data Processor” หมำยถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมคำสั่งหรื อในนำมของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรื อนิ ติ
บุคคลซึ่ งดำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล (ตัวอย่ำงของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น คู่สัญญำที่
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รับจ้ำงจัดทำเงินเดือน ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ทำกำรตลำด ทำเว็บไซต์ จัดทำระบบ IT และเครื่ องมือบริ หำรจัดกำรข้อมูล
ทำง IT สำนักงำนทนำยควำม ที่ปรึ กษำกฎหมำย เป็ นต้น)
“กิจกรรมการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง กำรดำเนิ นกำรหรื อชุดกำรดำเนิ นกำรใด ๆ ซึ่ งกระทำต่อ
ข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อชุดข้อมูลส่ วนบุคคล ไม่วำ่ จะโดยวิธีกำรอัตโนมัติหรื อไม่ เช่น กำรเก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ จัด
โครงสร้ำง เก็บรักษำ เปลี่ยนแปลงหรื อปรับเปลี่ยน กำรรับ พิจำรณำ ใช้ เปิ ดเผยด้วยวิธีกำรส่ งต่อ เผยแพร่ หรื อกระทำกำร
อื่นใดซึ่งทำให้เกิดควำมพร้อมกำรใช้งำน กำรจัดวำงหรื อผสมเข้ำด้วยกัน กำรจำกัด กำรลบ หรื อกำรทำลำย
“คู่ค้า” หรื อ “ผู้ให้ บริ การ” หรื อ “Vendor” หรื อ “Service Provider” หมำยถึง คู่สัญญำของบริ ษทั ซึ่ งได้ทำนิ ติ
กรรมสัญญำต่อกัน ในลักษณะที่ คู่คำ้ หรื อผูใ้ ห้บริ กำรรับจ้ำงดำเนิ นกำรหรื อให้บริ กำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดต่อบริ ษทั (อำจ
รวมถึงกำรขำยสิ นค้ำ/ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรให้บริ กำรหลังกำรขำย) โดยกำรปฏิ บตั ิตำมสัญญำ มีกระบวนกำรที่ คู่สัญญำต้อง
เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล รับ ส่ง หรื อทั้งรับและส่ง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กนั
“พันธมิตรทางธุรกิจ” หรื อ “กลุ่มธุรกิจ” หมำยถึง นิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ในลักษณะคูส่ ญ
ั ญำหรื อที่มี
ข้อตกลงกับบริ ษทั เกี่ยวกับควำมร่ วมมือหรื อกำรพึ่งพำอำศัยในกำรทำธุรกิจซึ่งกันและกันกับบริ ษทั โดยอำจมีผถู ้ ือหุน้ รำย
ย่อยรำยเดียวกันหรื อได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั แม่ให้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั เป็ นต้น
“บริษัทในเครื อ” หมำยถึง นิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีควำมสัมพันธ์กนั ในลักษณะที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อเป็ น
หุน้ ส่วนเกินกว่ำร้อยละห้ำสิ บของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลหนึ่ง เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อหุน้ ส่วนเกินกว่ำร้อยละห้ำสิ บของทุน
ทั้งหมดในอีกนิติบุคคลหนึ่ง และถูกควบคุมโดยนิติบุคคลที่มีหุน้ ส่วนเกินกว่ำร้อยละห้ำสิ บของทุนทั้งหมดนั้น (ทั้งนี้ เป็ นไป
ตำมควำมหมำยที่ให้โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ)
“บุคคลทีส่ าม” หมำยถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลภำยนอก ซึ่งบริ ษทั ไม่มีสญ
ั ญำหรื อควำมผูกพันทำงกฎหมำยโดยตรง
แต่เป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลฝ่ ำยที่คู่คำ้ ผูใ้ ห้บริ กำร พันธมิตรทำงธุรกิจ หรื อบริ ษทั ในเครื อ ได้วำ่ จ้ำงหรื อให้ดำเนิ นกำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด เพื่อรองรับกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ ให้บริ กำร หรื อดำเนินกิจกรรมกำรประมวลผลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
1. ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลตามมาตรา 24 และวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม
ตาราง 1
ข้ อมูล

วัตถุประสงค์/ความจาเป็ นในการใช้ ข้อมูล

ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ ข้ อมูลฯ
ข้อมูลชื่อ-นำมสกุล ผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
ระบุตวั ตนคู่สญ
ั ญำ และกำรแสดงตนตำมกฎหมำย ปปง.
มำตรำ 24 (3) และ (6)
ข้อมูลชื่อ-นำมสกุล ผูค้ ้ ำประกัน
ควำมรับผิดตำมสัญญำกรณี ผเู ้ ช่ ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ/ลูกค้ำไม่ปฏิ บตั ิ มำตรำ 24 (3)
ตำมสัญญำ
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน ผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
ระบุตวั ตนคู่สญ
ั ญำ และกำรแสดงตนตำมกฎหมำย ปปง.
มำตรำ 24 (3) และ (6)
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน ผูค้ ้ำประกัน
ควำมรับผิดตำมสัญญำกรณี ผเู ้ ช่ ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ/ลูกค้ำไม่ปฏิ บตั ิ มำตรำ 24 (3)
ตำมสัญญำ
ข้อมูลชื่ อ-นำมสุ กล บุคคลที่ติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ นของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อ ติดตำมคู่สญ
ั ญำกรณี ที่ไม่สำมำรถติดต่อคู่สญ
ั ญำได้
มำตรำ 24 (3) และ (5)
สิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
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ข้ อมูล

วัตถุประสงค์/ความจาเป็ นในการใช้ ข้อมูล

ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ ข้ อมูลฯ
ข้อมูลผูถ้ ือหุ้น กรณี ลูกค้ำนิติบุคคล
ระบุตวั ตนคู่สญ
ั ญำ และกำรแสดงตนตำมกฎหมำย ปปง.
มำตรำ 24 (3) และ (6)
ข้อมูลที่อยู/่ ที่อยูป่ ั จจุบนั /ที่ส่งเอกสำร ผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
ระบุตวั ตนคู่สญ
ั ญำ และกำรแสดงตนตำมกฎหมำย ปปง.
มำตรำ 24 (3) และ (6)
ข้อมูลที่อยู/่ ที่อยูป่ ั จจุบนั /ที่ส่งเอกสำร ผูค้ ้ ำประกัน
ติ ดตำมและแจ้งควำมรั บ ผิดกรณี ผูเ้ ช่ ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ /ลูก ค้ำ ไม่ มำตรำ 24 (3) และ (5)
ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
ข้อมูลเบอร์โทร/ข้อมูลติดต่อ ผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
ติ ด ต่ อ กำรจัด ส่ ง เอกสำรตำมสั ญ ญำ และกำรแสดงตนตำม มำตรำ 24 (3) และ (6)
กฎหมำย ปปง.
ข้อมูลเบอร์โทร/ข้อมูลติดต่อ ผูค้ ้ำประกัน
ติ ดตำมและแจ้งควำมรั บผิดกรณี ผูเ้ ช่ ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ/ลูก ค้ำ ผิด มำตรำ 24 (3)
สัญญำ
ข้อมูลอำชีพ/สถำนที่ทำงำน ผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
ระบุตวั ตนคู่สัญญำ วิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำท ำสัญญำ มำตรำ 24 (3) และ (6)
และแสดงตนตำมกฎหมำย ปปง.
ข้อมูลอำชีพ/สถำนที่ทำงำน ผูค้ ้ำประกัน
ติ ดตำมและแจ้งควำมรั บ ผิดกรณี ผูเ้ ช่ ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ /ลูก ค้ำ ไม่ มำตรำ 24 (3)
ปฏิบตั ิตำมสัญญำ และวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
ของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
*ข้อมูล เครื อญำติ แ ละคู่ สมรส (ชื่ อ-นำมสกุ ล ) ของผูเ้ ช่ ำ/ผูข้ อ ติ ด ตำมทรั พ ย์ก รณี ผู ้เ ช่ ำ /ผู้ข อสิ น เชื่ อ /ลู ก ค้ำ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ำม มำตรำ 24 (5)
สิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
สัญญำ
*ข้อมูลเครื อญำติและคู่สมรส (ชื่ อ-นำมสกุล) ของผูค้ ้ ำประกัน
ติ ด ตำมทรั พ ย์ก รณี ผู ้เ ช่ ำ /ผู้ข อสิ น เชื่ อ /ลู ก ค้ำ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ำม มำตรำ 24 (5)
สัญญำ
ข้อมูลกิจกำรของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
ข้อมูลกิจกำรของผูค้ ้ ำประกัน
วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
ข้อมูลรำยได้ของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
ข้อมูลรำยได้ของผูค้ ้ ำประกัน
วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
ลำยมือชื่อของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
ระบุตวั ตนคู่สญ
ั ญำ และกำรแสดงตนตำมกฎหมำย ปปง.
มำตรำ 24 (3) และ (6)
ลำยมือชื่อของผูค้ ้ำประกัน
ระบุตวั ตนผูร้ ับผิดร่ วมกับคู่สญ
ั ญำ
มำตรำ 24 (3)
ภำพถ่ ำยสถำนที่ พร้ อมบ้ำนเลขที่ (กรณี ที่มีภำพบุ ค คลจะเป็ น วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
ข้อมูลส่ วนบุคคล) ที่เก็บไว้รวมกับข้อมูลผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
ภำพถ่ำยที่ถ่ำยด้วยตัวเอง (Selfie) ขณะพนักงำนพบผูเ้ ช่ ำ/ผู้ข อ พิสูจน์ทรำบตัวตนของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำในขั้นตอนกำร มำตรำ 24 (6)
สิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
แสดงตนตำมกฎหมำย ปปง.
ผลกำรโทรยืนยันกำรทำงำนจำกฝ่ ำยบุคคลหรื อนำยจ้ำงของผู้ ผลกำรตรวจสอบเพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ มำตรำ 24 (3)
เช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ/ผูค้ ้ ำประกัน
ภำพถ่ ำ ยหรื อหน้ ำ เฟซบุ๊ ก (Facebook) เว็ บ ไซต์ กู เ กิ ล แมพ ผลกำรตรวจสอบเพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ มำตรำ 24 (3)
(Google Map) เอกสำรสัญญำ หรื อใบสัง่ ซื้ อสิ นค้ำของธุรกิ จของ
ผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
เสี ยงสนทนำผ่ำนโทรศัพท์ (บทสนทนำ)
เป็ นหลักฐำนในกำรรับเรื่ องติดต่อเกี่ยวกับกำรทำธุ รกรรมหรื อ มำตรำ 24 (3) และ (5)
กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
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ข้ อมูล

วัตถุประสงค์/ความจาเป็ นในการใช้ ข้อมูล

ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ ข้ อมูลฯ
ผลกำรตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
ผลกำรตรวจสอบเพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ มำตรำ 24 (3) และ (5)
กำรระบุผลกำรตรวจสอบบุคคลล้มละลำย
ผลกำรตรวจสอบเพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ มำตรำ 24 (3) และ (5)
กำรระบุผลกำรตรวจสอบบุคคลที่ถูกกำหนดและผูท้ ี่ถูกยึด/อำยัด ผลกำรตรวจสอบเพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ มำตรำ 24 (3) และ (6)
ทรัพย์สิน (กฎหมำย ปปง.)
และประเมินควำมเสี่ ยงในกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ำตำมกฎหมำย ปปง.
กำรระบุผลกำรตรวจสอบรำยชื่ ออดี ตผูเ้ ช่ ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ/ลู ก ค้ำ ผลกำรตรวจสอบเพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ มำตรำ 24 (3) และ (5)
หรื อคู่ สัญ ญำที่ ข ำดควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ในกำรเช่ ำ /ขอสิ น เชื่ อ /ทำ
ธุรกรรม
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
หลัก ฐำนประกอบกำรเข้ำ ท ำสัญ ญำและกำรแสดงตนตำม มำตรำ 24 (3) และ (6)
กฎหมำย ปปง.
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ผูค้ ้ ำประกัน
หลักฐำนประกอบกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
บัญชี ผถู้ ือหุ้น (บอจ.5) และผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ ง กรณี ผเู ้ ช่ ำ/ผู้ หลักฐำนประกอบกำรเข้ำทำสัญญำ และกำรแสดงตนสำหรับผู้ มำตรำ 24 (3) และ (6)
ขอสิ นเชื่อ/ลูกค้ำนิติบุคคล
เช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำนิติบุคคลตำมกฎหมำย ปปง.
สำเนำทะเบียนบ้ำน ผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
หลัก ฐำนประกอบกำรเข้ำ ท ำสัญ ญำและกำรแสดงตนตำม มำตรำ 24 (3) และ (6)
กฎหมำย ปปง.
สำเนำทะเบียนบ้ำน ผูค้ ้ำประกัน
หลักฐำนประกอบกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
ใบรับรองกำรทำงำน
วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
สำเนำทะเบียนสมรส
หลัก ฐำนประกอบกำรเข้ำ ท ำสั ญ ญำ กรณี เ กิ ด ข้อ พิ พ ำทใน มำตรำ 24 (3)
ประเด็นสิ นสมรสของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำผูท้ ำสัญญำ
ส ำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชน คู่ ส มรสและทะเบี ย นบ้ำ นคู่ หลัก ฐำนประกอบกำรเข้ำ ท ำสั ญ ญำ กรณี เ กิ ด ข้อ พิ พ ำทใน มำตรำ 24 (3)
สมรส
ประเด็นสิ นสมรสของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำผูท้ ำสัญญำ
หนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนบริ ษทั ภำพถ่ำยร้ำนค้ำ
หลักฐำนกำรแสดงตนนิ ติบุคคลตำมกฎหมำย ปปง. และเพื่อ มำตรำ 24 (3) และ (6)
วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
รำยกำรเดินบัญชี (Statement) บัญชี เงินฝำก ใบรับรองเงินเดื อน วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
ของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
รำยกำรเดินบัญชี (Statement) บัญชี เงินฝำก ใบรับรองเงินเดื อน วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
ของผูค้ ้ำประกัน
เอกสำรรับรองกิจกำร/แสดงกำรทำงำนกรณี อำชี พอิสระ
วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
เอกสำรเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์สิ น /อสั ง หำริ มทรั พ ย์ข องผู ้เ ช่ ำ /ผู้ข อ วิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
มำตรำ 24 (3)
สิ นเชื่อ/ลูกค้ำ/ผูค้ ้ำประกัน
ภำพวีดิโอ/ภำพถ่ำยที่เก็บจำกกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
เพื่อรักษำควำมปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของบุค คลใน มำตรำ 24 (2) และ (5)
สถำนที่/สำนักงำนของบริ ษทั
ภำพถ่ำยหรื อภำพเคลื่อนไหวของบุคคลที่บนั ทึกได้ในกิ จกรรม เพื่อประชำสัมพันธ์และเสนอบริ กำรของบริ ษทั ต่อสำธำรณะ มำตรำ 24 (5)
หรื อบูธหรื อกำรจัดงำนอีเว้นท์ต่ำง ๆ ของบริ ษทั
และกลุ่มลูกค้ำ
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ข้ อมูล
ข้อมูลชื่อ/นำมสกุล และหมำยเลขติดต่อของผูม้ ำติดต่อชัว่ ครำว

วัตถุประสงค์/ความจาเป็ นในการใช้ ข้อมูล

ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ ข้ อมูลฯ
เพื่อรักษำควำมปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของบุค คลใน มำตรำ 24 (2) และ (5)
สถำนที่/สำนักงำนของบริ ษทั

2. ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ คี วามอ่ อนไหวตามมาตรา 26 และวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม
ตาราง 2
ข้ อมูล

วัตถุประสงค์/ความจาเป็ นในการใช้ ข้อมูล

ข้อมูลสุ ขภำพของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ

วิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งในกำรยื่ น ขอกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต /
ประกันวินำศภัย
ใบรับรองกำรตรวจสุขภำพของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
วิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งในกำรยื่ น ขอกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต /
ประกันวินำศภัย
ข้อมูลโรคประจำตัวของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
วิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งในกำรยื่ น ขอกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต /
ประกันวินำศภัย
ข้อ มู ล โรคร้ ำ ยแรงบำงประเภทของคู่ ส มรสของผู้เ ช่ ำ /ผู้ข อ วิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งในกำรยื่ น ขอกรมธรรม์ป ระกัน ชี วิ ต /
สิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
ประกันวินำศภัย

ข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้เว็บไซต์ (ด้วยโปรแกรมคุกกี้)

เพื่ อ พั ฒ นำกำรให้ บ ริ กำรและเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรให้เหมำะสมกับควำมสนใจของลูกค้ำ

ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ ข้ อมูลฯ
มำตรำ 26 (4) บริ ษั ท เก็ บ
รวบรวมตำมค ำสั่ ง ของผู ้
ควบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(บริ ษทั ประกันภัย) ในฐำนะ
ที่ บ ริ ษ ัท เป็ นผู้ป ระมวลผล
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ต ำ ม
สัญญำนำยหน้ำประกัน ภัย
(ใช้ แ บบขอควำมยิ น ยอม
ของบริ ษทั ประกัน ภัย และ
กำรขอควำมยินยอมข้อมูลนี้
ต้ อ ง ร ะ บุ โ ด ย ชั ด แ จ้ ง
เนื่ อ งจำกเป็ นข้ อ มู ล ส่ วน
บุคคลที่มีควำมอ่อนไหว)
*ฐ า น ก ฎ ห ม า ย ข อ ใ ห้
พิจารณาตามความเห็นของ
บริ ษั ท ประกั น ภัย ผู้ มี ค าสั่ ง
ให้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
กำรขอควำมยินยอมข้อมูลนี้
ต้ อ ง ร ะ บุ โ ด ย ชั ด แ จ้ ง
เนื่ อ งจำกเป็ นข้ อ มู ล ส่ วน
บุ ค คลที่ มี ค วำมอ่ อ นไหว
แ ล ะ ไ ม่ มี ฐ ำ น ก ฎ ห ม ำ ย
ยกเว้นกำรขอควำมยินยอม
ตำมมำตรำ 26
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3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตาราง 3
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
กำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทข้อมูลสัญญำและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบสัญญำ และสำเนำข้อมูล
กำรเก็ บ รั ก ษำข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลประเภทข้อ มู ล ที่ ใ ช้เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ในกำรวิเครำะห์เครดิตและควำมเสี่ ยงในกำร
ทำสัญญำ
กำรเก็ บ รั ก ษำข้อ มู ล หลัก ฐำนกำรช ำระเงิ น เอกสำรที่
เกี่ ย วกับ กำรจัด ซื้ อ จัด จ้ำ ง (ใบสั่ ง ซื้ อ ใบแจ้ง หนี้ และ
ใบเสร็ จรับเงิน) และเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยต่ำง ๆ
กำรเก็ บ รั ก ษำข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วำมอ่ อ นไหวตำม
มำตรำ 26
กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสำรหลักฐำน ของผู ้
ยืน่ ขอสิ นเชื่อ แต่ไม่ผำ่ นกำรอนุมตั ิให้ทำสัญญำ

ระยะเวลาในการเก็บรักษา
10 ปี นับแต่วนั ที่ยตุ ิควำมสัมพันธ์
10 ปี นับแต่วนั ที่ยตุ ิควำมสัมพันธ์

10 ปี นับแต่วนั ที่ยตุ ิควำมสัมพันธ์

10 ปี นับแต่วนั ที่ยตุ ิควำมสัมพันธ์
10 ปี นับแต่วนั ที่สินเชื่อไม่ผำ่ นกำรอนุมตั ิ

4. หลักการขอความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล (กำรขอควำมยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นตำม
กฎหมำย)
(1) กำรขอควำมยินยอมกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นตำมกฎหมำย
บริ ษทั มีกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นตำมกฎหมำยในมำตรำ 24
(ไม่มีกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวตำมมำตรำ 26 ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในตำรำง 2) ได้แก่
(1.1) วัตถุประสงค์เพื่อนำส่ งข่ำวสำร เสนอโปรโมชั่น รำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย และแคมเปญใหม่ ๆ
สำหรับลูกค้ำ
(1.2) วัตถุประสงค์เพื่อให้พนั ธมิตรทำงธุ รกิ จหรื อคู่คำ้ เสนอโปรโมชัน่ รำยกำรส่ งเสริ มกำรขำย และ
แคมเปญใหม่ ๆ ที่ร่วมกับบริ ษทั แก่ลูกค้ำ
(1.3) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริ กำรของบริ ษทั
(2) กำรขอควำมยินยอมกรณี ขอ้ มูลที่เก็บไว้ก่อนกฎหมำยบังคับใช้
บริ ษทั จะแจ้งข้อมูลกำรบังคับใช้กฎหมำย และวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
ของลูกค้ำเก่ำและลูกค้ำปั จจุบนั ผ่ำนจดหมำยหรื อใบเสร็ จรับเงินและบนหน้ำเว็บไซต์ รวมถึงช่องทำงบริ กำรเครื อข่ำยสังคม
(Social Network Service) (ถ้ำมี) เพื่อแจ้งลูกค้ำโดยใช้ขอ้ ควำมดังต่อไปนี้หรื อข้อควำมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยูก่ บั
ควำมเหมำะสมและข้อจำกัดของช่องทำงในกำรแจ้ง
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“ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวมก่อนวันที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลบังคับ
ใช้ บริ ษทั ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับปั จจุบนั โดยหำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ประสงค์จะใช้สิทธิ ในกำรระงับหรื อคัดค้ำนกำรใช้ขอ้ มูลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ สำมำรถติดต่อหรื อแจ้งเรื่ องต่อบริ ษทั
ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อกับส่ วนงำน Customer Service และส่ วนงำนดังกล่ำวจะแจ้งเรื่ องไปยังเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริ ษทั เพื่อดำเนินกำรต่อไป
1. วัตถุประสงค์เพื่อนำส่งข่ำวสำร เสนอโปรโมชัน่ รำยกำรส่งเสริ มกำรขำย และแคมเปญใหม่ ๆ สำหรับ
ลูกค้ำ
2. วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อให้พนั ธมิ ต รทำงธุ รกิ จหรื อคู่คำ้ เสนอโปรโมชั่น รำยกำรส่ ง เสริ ม กำรขำย และ
แคมเปญใหม่ ๆ ที่ร่วมกับบริ ษทั แก่ลูกค้ำ
3. วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริ กำรของบริ ษทั ต่อสำธำรณะ”
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่ งอื่นทีไ่ ม่ ใช่ เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
(1) บริ ษทั มีโอกำสได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่นซึ่งมิใช่ตวั เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ในกรณี ที่ลูกค้ำระบุ
ข้อมูลต่อไปนี้
ตาราง 4
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้ อมูล
หมายเหตุ
จากแหล่งอื่นตามมาตรา 25
ข้อมูลชื่อ-นำมสกุล บุคคลที่ติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น มำตรำ 24 (3) และ (5)
มำตรำ 25 กำหนดเงื่ อนไขในกำรเก็บข้อมูลส่ วน
ของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
บุคคลจำกแหล่งอื่นไว้ 2 ข้อ ได้แก่
(1) ได้แจ้งถึ งกำรเก็บ รวบรวมข้อมูลส่ วนบุ ค คล
จำกแหล่งอื่นให้แก่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลทรำบ
โดยไม่ชกั ช้ำ แต่ตอ้ งไม่เกินสำมสิ บวันนับแต่วนั ที่
เก็บรวบรวมและได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
ข้อมูล ส่วนบุคคล
(2) เป็ นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งขอควำมยินยอมตำมมำตร 24 หรื อ
มำตรำ 26
ข้อมูลผูถ้ ื อหุ้นกรณี ผูเ้ ช่ ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ/ลู ก ค้ำ นิ ติ มำตรำ 24 (3) และ (6)
บุ ค คล บั ญ ชี ผู้ ถื อหุ้ น (บอจ.5) และผู้ รั บ
ประโยชน์ที่แท้จริ ง กรณี ผเู ้ ช่ ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ/ลูกค้ำ
นิติบุคคล
ข้อมูลเครื อญำติและคู่สมรส (ชื่ อ-นำมสกุล) ของ มำตรำ 24 (5)
จะได้ระบุไว้ในแบบขอควำมยินยอมว่ำ “กรณี ที่
ผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ/ลูกค้ำ
ท่ ำ นระบุ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลอื่ น ท่ ำ น
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จะแจ้งเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นทรำบ ภำยใน
30 วัน นับ จำกวัน ที่ ไ ด้ใ ห้ ข ้อ มู ล แก่ บ ริ ษัท ด้ ว ย”
(เพื่ อ เป็ นมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ ย งในกำร
ปฏิบตั ิตำมมำตรำ 25 นี้อีกทำงหนึ่ ง)
ข้อมูลบุคคลอ้ำงอิง หรื อบุคคลที่เช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ/ มาตรา 24 (5)
ลูกค้ำให้บริ ษทั ดำเนินกำรติดต่อทวงถำมหนี้
สำเนำทะเบียนสมรส (ชื่ อคู่สมรส) สำเนำบัตร มำตรำ 24 (3)
ประจ ำตัว ประชำชนคู่ ส มรส ทะเบี ย นบ้ำ นคู่
สมรส
ข้อมูลโรคร้ำยแรงของคู่สมรส
มำตรำ 26 (4)

ข้อมูลผูร้ ับประโยชน์ตำมกรมธรรม์
ภำพถ่ำยสถำนที่ พร้ อมบ้ำนเลขที่ (กรณี ที่มีภำพ
บุคคล จะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เก็บไว้รวมกับ
ข้อมูลผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ/ลูกค้ำ
ภาพถ่ายหรื อ VDO ของผูค้ รอบครองรถ
กรณี OA ไปยึดรถ
ข้อมูล นำยจ้ำงที่ ติดต่ อได้เ พื่ อยืนยันกำรทำงำน
ปั จจุบนั /ผลกำรโทรยืนยันกำรทำงำนจำกฝ่ ำย
บุคคลหรื อนำยจ้ำงของผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ/ลูกค้ำ/ผู ้
ค้ำประกัน
ภำพถ่ำยหรื อหน้ำเฟซบุ๊ก (Facebook) เว็บไซต์ กู
เกิลแมพ (Google Map) หรื อจำกบริ กำรเครื อข่ำย
สั ง คม (Social Network Service) ซึ่ งเป็ นบัญ ชี
ของลูกค้ำที่เปิ ดเป็ นสำธำรณะ
ภำพถ่ำยหรื อภำพเคลื่อนไหวของบุคคลที่บนั ทึก
ได้ในกิจกรรมหรื อบูธหรื อกำรจัดงำนอีเว้นท์ต่ำง
ๆ ของบริ ษทั

ควรแจ้งต่อบริ ษทั ประกันภัยให้ระบุไว้ในแบบขอ
ควำมยิ น ยอมว่ ำ “กรณี ที่ ท่ ำ นระบุ ข ้อ มู ล ส่ ว น
บุ ค คลของบุค คลอื่ น ท่ ำนจะแจ้งเจ้ำของข้อมู ล
ส่ วนบุคคลนั้นทรำบ ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่
ได้ใ ห้ ข ้อมู ล แก่ บ ริ ษทั ด้วย” (เพื่อเป็ นมำตรกำร
บรรเทำควำมเสี่ ยงในกำรปฏิบตั ิตำมมำตรำ 25 นี้
อีกทำงหนึ่ง)

มำตรำ 24 (3)
มำตรำ 24 (3)

มาตรา 24 (5)
มำตรำ 24 (3)

มำตรำ 24 (3)

มำตรำ 24 (5)

ในกิ จกรรมหรื องำนอี เ ว้ น ท์ ห รื อบู ธ ควรมี
ข้อควำมแจ้งผูเ้ ข้ำร่ วมงำนว่ำ “มีกำรถ่ำยภำพและ
บัน ทึ ก วี ดิ โ อเพื่ อ ใช้ป ระชำสัม พัน ธ์ แ ละลงสื่ อ
โฆษณำต่ ำ ง ๆ หำกท่ ำ นไม่ ป ระสงค์ จ ะให้ มี
ภำพถ่ำยหรื อภำพเคลื่อนไหวปรำกฎในกำรบันทึก
ข้อมูล โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ บริ ษทั ณ เคำน์ เ ตอร์
ตอนรับ/ลงทะเบียน เพื่อติดสติกเกอร์ สัญลักษณ์ ”
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ภำพถ่ำยหรื อภำพเคลื่อนไหวของบุคคลที่บนั ทึก มำตรำ 24 (2)
ได้ในกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

และบริ ษทั จะต้องดำเนิ นกำรทำภำพเบลอสำหรับ
ผูเ้ ข้ำงำนที่ติดสติกเกอร์ สญ
ั ลักษณ์ดงั กล่ำวต่อไป
บริ เวณที่มีกล้องวงจรปิ ด มีขอ้ ควำมแจ้งเป็ นกำร
ทัว่ ไปว่ำ พื้นที่ดงั กล่ำวมีกำรบันทึกภำพเพื่อควำม
ปลอดภัย

(2) กำรได้รับข้อมูลจำกผูป้ ระกอบธุรกิจทวงถำมหนี้ (Outsource Agent หรื อ OA) พันธมิตรทำงธุรกิจ หรื อคูค่ ำ้
บริ ษทั อำจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจำกผูป้ ระกอบธุ รกิ จทวงถำมหนี้ พันธมิตรทำงธุ รกิ จ หรื อคู่คำ้ โดยประเภท
ข้อมูลส่วนบุคคลและฐำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องได้แก่
ตาราง 5
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้ อมูล
หมายเหตุ
จากแหล่งอื่น ตามมาตรา 25
ข้อ มู ล ชื่ อ -นำมสุ ก ล ข้อ มู ล กำรติ ด ต่ อ บุ ค คลที่ มำตรำ 24 (5)
กรณี บุ ค คลภำยนอกที่ ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ นเจ้ำ หน้ำ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ผู ้เ ช่ ำ /ผู ้ข อสิ น เชื่ อ /ลู ก ค้ำ ซึ่ ง OA
ตรวจสอบ (Checker) หรื อ OA ที่ทำหน้ำที่ติดตำม
ตรวจสอบและได้สนทนำด้วย
ทวงถำม เร่ งรัดหนี้ และติ ดตำมยึดรถ ตรวจสอบ
แล้วได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สำม (เป็ น
กำรเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลภำยใต้ค ำสั่ ง
ของบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล)
ภำพถ่ำยสถำนประกอบกำร บ้ำน ร้ ำนค้ำของผู ้ มำตรำ 24 (3) และ (5)
กรณี บุคคลภำยนอกที่ทำหน้ำที่เป็ น Checker หรื อ
เช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
OA ที่ ท ำหน้ำที่ ติดตำมทวงถำม เร่ งรั ด หนี้ และ
ติ ดตำมยึดรถ ตรวจสอบแล้ว เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ ง ให้ บ ริ ษ ัท (เป็ นกำรเก็บ รวบรวมข้อ มูล ส่ วน
บุ ค คลภำยใต้ค ำสั่ ง ของบริ ษัท ซึ่ งเป็ นผู ้ค วบคุ ม
ข้อมูลส่ วนบุคคล)
ข้อมูลบุคคลอื่นที่ครอบครองรถของผูเ้ ช่ ำ /ผูข้ อ มำตรำ 24 (3) และ (5)
OA ที่ ท ำหน้ำที่ ติดตำมทวงถำม เร่ งรั ด หนี้ และ
สิ นเชื่อ/ลูกค้ำ
ติ ดตำมยึดรถ ตรวจสอบแล้ว เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ ง ให้ บ ริ ษ ัท (เป็ นกำรเก็บ รวบรวมข้อ มูล ส่ วน
บุ ค คลภำยใต้ค ำสั่ ง ของบริ ษัท ซึ่ งเป็ นผู ้ค วบคุ ม
ข้อมูลส่ วนบุคคล)
ข้อมูลชื่อ-นำมสกุล ข้อมูลรุ่ น/รำยละเอียดรถยนต์ มำตรำ 24 (3) และ (5)
กรณี ที่ผูจ้ ำหน่ ำยหรื อบุคคลที่สำม (ผูต้ รวจสอบ
ที่ซ้ือจำกผูจ้ ำหน่ำย (Dealer)
(Auditor) ของผูจ้ ำหน่ ำย) ส่ งข้อมู ล มำให้ บริ ษทั
ไม่ว่ำจะเพื่อเหตุผลทำงเครดิ ต กำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง หรื อควำมร่ วมมือในกำรออกโปรโมชัน่ หรื อ
แคมเปญ ส ำหรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ำ (เป็ นกำรใช้ ฐ ำน
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กฎหมำยเรื่ องกำรท ำสั ญ ญำซื้ อขำยระหว่ ำ งผู้
จำหน่ ำยกับลูกค้ำ) และบริ ษทั ได้รับมำในฐำนะที่
บริ ษ ัท เป็ นผู ้ป ระมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (ได้
รั บ มำโดยควำมสัม พัน ธ์ ท ำงธุ รกิ จกับ พัน ธมิ ต ร
ทำงธุรกิจ/คู่คำ้ )

หมำยเหตุ หำกมีกรณี ที่บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจำกแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกข้อยกเว้น
ตำมกฎหมำยในมำตรำ 24 และ มำตรำ 26 บริ ษทั จะดำเนิ นกำรแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับ
ข้อมูลนั้น
6. การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 กิจกรรมการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั มี กำรดำเนิ นกำรประมวลผลข้อมูลเองและมีกำรส่ งข้อมูลให้ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลดำเนิ นกำร
ดังต่อไปนี้
ตาราง 6
กิจกรรมกำรประมวลผล
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกลูกค้ำ
กำรตรวจสอบข้อมูลรำยชื่อที่มีควำมเสี่ ยงตำมกฎหมำย และควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำทำสัญญำ
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเครดิตเพื่ออนุมตั ิสญ
ั ญำ
กำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรออกเอกสำรสัญญำ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกลูกค้ำเพื่อยืน่ คำขอออกกรมธรรม์ประกันภัย
กำรส่งเอกสำรสัญญำ Payment Card Welcome Letter ให้แก่ลูกค้ำ
กำรจัดชุดเอกสำรเพื่อออกเล่มทะเบียน กำรต่อภำษีรถยนต์ กำรโอนทะเบียน กำรขอป้ ำยทะเบียน
ใหม่
กำรเก็บรักษำใบคู่มือจดทะเบียนรถ
กำรส่งข่ำวสำร แคมเปญ โปรโมชัน่ หรื อข้อเสนอทำงกำรตลำดให้ลูกค้ำ
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อออกแคมเปญ/โปรโมชัน่
กำรใช้ขอ้ มูลเพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยงภำยในองค์กร
กำรออกใบเสร็ จรับชำระค่ำงวด
กำรใช้ขอ้ มูลของลูกค้ำ เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตั ิภำยในองค์กร

ผูด้ ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
(Service Provider/Vendor/Outsource)
Checker, OA

บริ ษทั นำยหน้ำประกันภัย
บริ ษทั จัดทำเอกสำรและส่ งเอกสำร
ตัวแทนดำเนิ นกำรทำงทะเบียนที่บริ ษทั ว่ำจ้ำง

บริ ษทั จัดทำเอกสำรและส่ งเอกสำร
บริ ษัท นิ ส สั น มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกั ด ผู ้
จำหน่ำย
บริ ษทั จัดทำเอกสำรและส่ งเอกสำร
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กำรใช้ขอ้ มูลลูกค้ำและผูต้ ิดต่อได้ เพื่อติดตำมทวงถำมกำรชำระหนี้
กำรใช้ขอ้ มูลลูกค้ำเพื่อฟ้องร้อง
กำรเก็บรักษำข้อมูลลูกค้ำประเภทข้อมูลเอกสำรสัญญำ
กำรรับเอกสำรสำหรับเบิกจ่ำยค่ำจัดซื้ อจัดจ้ำงของบุคคลและนิ ติบุคคลต่ำง ๆ ที่เป็ นคู่คำ้ และกำร
จัดเก็บเอกสำร (ทั้งกระดำษและไฟล์สแกน)
กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มลูกค้ำนิ ติบุคคลและผูจ้ ำหน่ำย
กำรใช้ขอ้ มูลลูกค้ำเพื่อกำรตรวจสอบภำยใน สำยงำนปฏิบตั ิกำร
กำรใช้ขอ้ มูลลูกค้ำเพื่อกำรตรวจสอบภำยใน
กำรเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำ ในระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ต่ำง ๆ เพื่อรองรั บกำรปฏิ บตั ิ งำน
ภำยใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรใช้เ ว็บไซต์ และบริ กำรเครื อข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network
Service) เช่น ไลน์
กำรเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อควำมปลอดภัย เช่น กำรบันทึกภำพจำกกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
กำรรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเฉพำะเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลรำยที่ ผิดสัญญำหรื อไม่สุจริ ตใน
กำรทำนิติกรรมไว้ในฐำนข้อมูลผูท้ ี่มีควำมเสี่ ยงในกำรทำสัญญำกับบริ ษทั

OA ติดตำมหนี้
OA ติดตำมรถ และ OA ฟ้องคดี
บริ ษทั รับจัดเก็บเอกสำร

ผูต้ รวจสอบภำยนอก (นิสสัน มอเตอร์ ประเทศญี่ปน)
ุ่
ผูต้ รวจสอบภำยนอก (บริ ษทั ผูต้ รวจสอบบัญชี)
ผูใ้ ห้บริ กำร
ผูใ้ ห้บริ กำร
ผูใ้ ห้บริ กำร

6.2 การเปิ ดเผย (ส่ ง) ข้ อมูลออกไปภายนอกองค์ กร
จำกกิจกรรมกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมตำรำง 6 และเพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ทำ
ให้บริ ษทั จำเป็ นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลภำยนอก ได้แก่
- หน่วยงำนของรัฐ กรณี ที่บริ ษทั มีหน้ำที่เปิ ดเผยหรื อส่งข้อมูลตำมกฎหมำย
- บริ ษทั ในเครื อและในกลุ่มของนิสสัน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (เช่น ประเทศญี่ปุ่น)
- ผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริ ษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผูใ้ ห้บ ริ กำรที่ ใ ห้บ ริ กำรด้ำนกำรพัฒ นำระบบอิ เ ล็กทรอนิ กส์ แ ละเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ ง เป็ น
ระบบงำนภำยในซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรเก็บบันทึกและกำรบริ หำรจัดกำรข้อมูลของลูกค้ำ
- คู่คำ้ /Vendor/Outsource Agent/พันธมิตรทำงธุรกิจ ที่มีสญ
ั ญำหรื อข้อตกลงระหว่ำงกันในกำรว่ำจ้ำงให้
ด ำเนิ น กำรอย่ำ งหนึ่ งอย่ำ งใดที่ บ ริ ษ ัท จ ำเป็ นต้อ งส่ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ ให้คู่ ค ้ำ /Vendor/Outsource Agent/
พันธมิตรทำงธุรกิจดำเนินกำรตำมหน้ำที่หรื อพันธกิจตำมสัญญำหรื อข้อตกลงนั้น
- ผูต้ รวจสอบบัญชี ที่ปรึ กษำ สำนักงำนทนำยควำม ผูต้ รวจสอบภำยใน ซึ่ งต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลใน
กำรปฏิบตั ิงำนให้แก่บริ ษทั
6.3 การส่ ง (โอน) ข้ อมูลออกไปยังต่ างประเทศ
1. กรณี ที่บริ ษทั ต้องนำส่ งสรุ ปข้อมูลผูเ้ ช่ำ/ผูข้ อสิ นเชื่ อ/ลูกค้ำประจำรอบรำยงำนให้แก่บริ ษทั แม่ (นิ ติบุคคลจด
ทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น)
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2. กรณี ที่บริ ษทั ต้องขออนุมตั ิสญ
ั ญำที่มีวงเงินสูง ทำให้ตอ้ งส่งข้อมูลไปขออนุมตั ิวงเงิน/สัญญำ จำกบริ ษทั แม่ (นิติ
บุคคลจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น)
3. กรณี ที่บริ ษทั ต้องเข้ำรับกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรปฏิบตั ิกำร โดยผู ้ตรวจสอบจำกบริ ษทั แม่ (นิ ติบุคคลจด
ทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) ทำให้ตอ้ งมีกำรส่งข้อมูลเพื่อประกอบกำรตรวจสอบ
7. ฐานะของบริษัทตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทเป็ นผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล ในฐำนะที่บริ ษทั ประกอบกิจกำรให้เช่ำ/เช่ำซื้ อรถยนต์ สิ นเชื่อกูย้ ืมสำหรับ
นิ ติบุคคล สิ นเชื่อกูย้ ืมส่ วนบุคคล และให้บริ กำรด้ำนทะเบียนรถยนต์ โดยบริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อกำรดำเนินธุรกิจ
บริษัทเป็ นผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่บริ ษทั ทำหน้ำที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตำม
สัญญำว่ำจ้ำงหรื อตำมคำสั่งของผูค้ วบคุมข้อมูลอื่น (เช่ น กรณี ที่บริ ษทั ส่ งข้อมูลลูกค้ำที่ ประสงค์จะซื้ อกรมธรรม์ให้กบั
นำยหน้ำประกันภัยหรื อบริ ษทั ประกันภัย เป็ นต้น)
8. หลักการกากับดูแลผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลและพันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้าที่ไม่ ใช่ ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลแต่
อาจมีความเกีย่ วข้ องกับข้ อมูลส่ วนบุคคลได้
8.1 การกากับดูแลผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
- บริ ษทั ได้มีกำรประกำศแจ้งนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้ผปู ้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ทรำบถึงมำตรฐำนในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั และบริ ษทั คำดหวังว่ำผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลจะมีมำตรฐำนในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่นอ้ ยกว่ำมำตรฐำนที่บริ ษทั ปฏิบตั ิ
- บริ ษ ัท จัด ให้ ผู ้ป ระมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลลงนำมในข้อ ตกลงตำมมำตรำ 40 วรรคสำม แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 โดยกำรด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้
ประมวลผลจะต้องอยูภ่ ำยในขอบเขตกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำว่ำจ้ำงหรื อข้อตกลงทำงกำรค้ำ อันเป็ นหลักกำรกำหนด
หน้ำที่ ในกำรดำเนิ นกำรกับข้อมูลเท่ำนั้น และข้อตกลงกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อ Data Processing
Agreement ซึ่ งจะได้กำหนดหน้ำที่ของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตำมมำตรำ 40 และ 41 แห่ งพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
8.2 การกากับดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้าทีไ่ ม่ ใช่ ผ้ปู ระมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลแต่ อาจมีความเกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
ส่ วนบุคคลได้
- บริ ษทั ได้มีกำรประกำศแจ้งนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้พนั ธมิตรทำงธุรกิจ/คู่คำ้ ทรำบถึง
มำตรฐำนในกำรคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลของบริ ษทั และบริ ษ ัท คำดหวัง ว่ำ พัน ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ /คู่ ค ้ำจะมี
มำตรฐำนในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่นอ้ ยกว่ำมำตรฐำนที่บริ ษทั ปฏิบตั ิ
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- บริ ษทั ได้แจ้งให้พนั ธมิตรทำงธุ รกิ จ/คู่คำ้ ทรำบถึงโอกำสที่ ตนอำจมีสถำนะเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลในกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั หำกมีกำรรับข้อมูลส่ วนบุคคลจำกบริ ษทั หรื อมีกำรส่ งข้อมูลส่ วน
บุคคลซึ่ งอำจเก็บรวบรวมเพื่อให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใด ซึ่ งอำจทำให้ตอ้ งลงนำมในข้อตกลงกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อกันก็ได้
9. มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งครอบคลุมถึงมำตรกำรป้ องกันด้ำน
กำรบริ หำรจัดกำร (Administrative Safeguard) มำตรกำรป้ องกันด้ำนเทคนิ ค (Technical Safeguard) และมำตรกำรป้ องกัน
ทำงกำยภำพ (Physical Safeguard) ในเรื่ องกำรเข้ำถึงหรื อควบคุมกำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) ดังต่อไปนี้
1. กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึง
กำรใช้งำนและควำมมัน่ คงปลอดภัย กล่ำวคื อ มี กำรกำหนดอำนำจในกำรเข้ำถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลในระบบต่ำง ๆ โดย
พิจำรณำถึงควำมจำเป็ นในกำรใช้ขอ้ มูลของแต่ละส่วนงำน
2. กำรกำหนดเกี่ยวกับกำรอนุญำตหรื อกำรกำหนดสิ ทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั มีกำรกำหนดระดับ/
ชั้นในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล (กำรกำหนดชั้นควำมลับในกำรเข้ำถึงเพื่อดู แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์)
3. กำรบริ หำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผูใ้ ช้งำน (User Access Management) เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
เฉพำะผูท้ ี่ได้รับอนุญำตแล้ว กล่ำวคือ บริ ษทั ได้กำหนดวิธีกำรเข้ำถึงของบุคลำกรในส่ วนงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรกำหนดให้
ใช้ User ID หรื ออนุมตั ิสิทธิกำรเข้ำถึงด้วยรหัสประจำตัวพนักงำนโดยฝ่ ำย IS
4. กำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผูใ้ ช้งำน (User Responsibilities) เพื่อป้ องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิ ดเผย กำรล่วงรู ้ หรื อกำรลักลอบทำสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคล กำรลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บหรื อ
ประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล กล่ ำ วคื อ กำรป้ อ งกัน มิ ใ ห้บุ ค ลำกรที่ ส ำมำรถเข้ำ ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลใช้อุ ป กรณ์ ห รื อ
กระบวนกำรใดในกำรนำข้อมูลออกจำกระบบ หรื อยักยอกข้อมูล หรื อลักข้อมูลด้วยอุปกรณ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดได้
5. กำรจัดให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ำยโอนข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่ อที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กล่ำวคือ เมื่อ
มีกำรกำหนดสิ ทธิ กำรเข้ำถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ ข้อมูลส่ วนบุคคลในระบบ บริ ษทั ได้จดั ให้มีโปรแกรมในกำรติดตำม
และตรวจสอบย้อนหลังถึงกำรทำกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลในระบบได้ สำมำรถติดตำมร่ องรอยกำรเข้ำถึง
และดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดกับข้อมูลในระบบได้
10. การใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อบริ ษทั แล้ว
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีสิทธิขอให้บริ ษทั ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม
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เมื่อได้ให้ควำมยินยอมแล้ว เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนกำรยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีขอ้ จำกัดสิ ทธิหำ้ มเพิกถอนตำมกฎหมำยหรื อตำมสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่เจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคล
ทั้งนี้ กำรเพิกถอนกำรยินยอมไม่กระทบต่อกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ที่ เจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคลได้ให้ควำมยินยอมไปแล้วโดยชอบ และบริ ษทั จะต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
เมื่อมีกำรถอนควำมยินยอม
2. สิ ทธิในกำรเข้ำถึงและขอสำเนำข้อมูล
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ที่จะเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคลของตนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของ
บริ ษทั และมีสิทธิขอให้เปิ ดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ควำมยินยอม
3. สิ ทธิในกำรขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของตนจำกบริ ษทั ได้ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดให้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลนั้นอยูใ่ นรู ปแบบที่อ่ำน/ใช้งำนโดยทัว่ ไปได้และเปิ ดเผยได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยอัตโนมัติ และ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของตนในรู ปแบบอัตโนมัติขำ้ งต้นไปยังผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่ วนบุคคลรำยอื่น เมื่อกระทำได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติและเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ตนที่บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถทำได้
อนึ่ ง กำรใช้สิทธิ ขอ้ นี้ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลต้องให้ควำมยินยอมโดยชัดแจ้งในกำรขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอื่น ซึ่งไม่อยูใ่ นหลักกำรตำมนโยบำยของบริ ษทั
4. สิ ทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลของตน
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะคัดค้ำนมิให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็ น
กำรดำเนินกำรที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและเป็ นกรณี กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อเป็ น
พยำนหลักฐำนสำหรับกำรดำเนินคดีที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับลูกค้ำหรื อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลภำยในอำยุควำมแห่ง
กฎหมำย
5. สิ ทธิในกำรขอให้ลบ/ทำลำยหรื อทำให้ขอ้ มูลนั้นไม่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ดำเนินกำรลบ ทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุ
ตัวตนของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ หำกว่ำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำตำมวัตถุประสงค์ที่เคย
ได้แจ้งไว้ หรื อดำเนิ นกำรลบ ทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูล ส่ วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุตวั ตนของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้
เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และบริ ษทั ไม่มีอำนำจตำมกฎหมำยที่จะเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นอีกต่อไป หรื อดำเนิ นกำรลบ ทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูล ส่ วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถ
ระบุตวั ตนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคดั ค้ำนกำรเก็บรวบรวมใช้เปิ ดเผยข้อมูลนั้น
และบริ ษทั ไม่สำมำรถปฏิเสธคำคัดค้ำนนั้นได้ หรื อดำเนิ นกำรลบ ทำลำย หรื อทำให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุ
ตัวตนของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ทั้งนี้
บริ ษทั อำจคัดค้ำนกำรใช้สิทธิน้ ี ถ้ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ดำเนินกำรเพื่อปฏิบตั ิ
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ตำมกฎหมำย หรื อเพื่อเป็ นพยำนหลักฐำนสำหรับกำรดำเนินคดีที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับลูกค้ำหรื อเจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคลภำยในอำยุควำมแห่งกฎหมำย
6. สิ ทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
เจ้ำ ของข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลมี สิ ทธิ ที่จะขอให้บริ ษทั ระงับ กำรใช้ขอ้ มู ลส่ ว นบุ คคลได้ ในกรณี ที่อ ยู่ระหว่ำ งกำร
ตรวจสอบ เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลขอให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรให้ขอ้ มูลนั้นถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิ ด
ควำมเข้ำใจผิด และบริ ษทั ยังไม่ดำเนิ นกำรทำให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลร้องเรี ยนต่อคณะกรรมกำรผูเ้ ชี่ยวชำญ หรื อเมื่อ
ข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นข้อมูลที่ ตอ้ งลบ ทำลำย เนื่ องจำกบริ ษทั เก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย แต่
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลขอให้ระงับกำรใช้แทนกำรลบ ทำลำย หรื อเมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นหมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บ
รักษำตำมวัตถุประสงค์ แต่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลจำเป็ นต้องขอให้เก็บรักษำไว้เพื่อใช้ในกำรก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตำม
กฎหมำย กำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย หรื อกำรใช้สิทธิ เรี ยกร้ องตำมกฎหมำย หรื อกำรยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย
หรื อเมื่อบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรตรวจสอบข้อพิสูจน์ กรณี ปฏิเสธคำคัดค้ำนของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล เรื่ องกำรคัดค้ำนใน
กำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
7. สิ ทธิในกำรขอให้ดำเนินกำรให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิร้องขอให้บริ ษทั ดำเนินกำรให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้
8. สิ ทธิในกำรยืน่ เรื่ องร้องเรี ยน
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ยื่นเรื่ องร้องเรี ยนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่
เชื่ อว่ำ บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรื อไม่ปฏิ บัติตำม
กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลที่บงั คับใช้อยู่
การเก็บค่ าธรรมเนียมในการดาเนินการตามสิทธิ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่ขดั ต่อกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั อำจมี กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมในอัตรำที่ สมเหตุสมผล
สำหรับกำรดำเนิ นกำรตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล และบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรขอหลักฐำนยืนยันกำรแสดง
ตนของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั อำจปฏิเสธที่จะดำเนินกำรตำมคำขอที่มีลกั ษณะเป็ นกำรร้องขอซ้ ำ ๆ
หรื อที่ไม่มีเหตุผลสมควร หรื อต้องใช้ควำมพยำยำมทำงเทคนิคที่เกินกว่ำภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้
อย่ำงแน่แท้
การคัดค้ านหรื อปฏิเสธการใช้ สิทธิ
 บริ ษทั อำจคัดค้ำนหรื อปฏิเสธกำรใช้สิทธิ ของท่ำน หำกข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่ำนขอให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรตำมแบบ
คำขอนี้ เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
 ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่บริ ษทั มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
 เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อให้เกิดสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำม หรื อใช้สิทธิเรี ยกร้องตำม
กฎหมำย หรื อยกขึ้นเพื่อต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้อง

15

ข้ อมูลบริษัท
สถำนที่ติดต่อ: บริ ษทั นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 3 อำคำรรัจนำกำร ชั้น 26 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร 10120
หมำยเลขโทรศัพท์: 0-2207-4000

ข้ อมูลเจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
กรณี ประสงค์จะใช้สิทธิเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล สำมำรถติดต่อได้ที่
ส่ วนงานเจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ำ (Customer Service)
บริ ษทั นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 3 อำคำรรัจนำกำร ชั้น 26 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร 10120
หมำยเลขโทรศัพท์: 0-2207-4000 อีเมล: cs-support@nissanleasing.co.th
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