นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บทนา
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ คคล พ.ศ. 2562 เป็ นไปด้ว ยความ
เรี ยบร้อย บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) จึงได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ เป็ นแนวทางปฏิบัติใ นการคุ้ม ครองข้อ มูลส่ ว นบุ คคล ให้ เ ป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้ อ ย มี
มาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อ ป้ อ งกันการสู ญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง
แก้ไ ข หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรื อโดยมิชอบ และให้มีการทบทวนมาตรการ
ดังกล่าวเมื่อ มีความจาเป็ นหรื อเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อ ให้มีประสิ ท ธิ ภาพในการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม บริ ษทั จึงประกาศนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมายดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย
(1) เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญและใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2) เพื่อให้ลูกค้า คู่คา้ และผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั มัน่ ใจได้ว่า บริ ษทั จะนาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไป
เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น ด้วยความระมัดระวัง
3. ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายฉบับนี้มีขอบเขตการปฏิบตั ิครอบคลุมถึงการดาเนินงานของผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
ในบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริ ษทั
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4. คานิยาม
“ข้อ มูล ส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อ มูล เกี่ ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม ครอบคลุมทั้งข้อมูลลูกค้า คู่คา้ ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริ ษทั รวมทั้งพนักงานทุกคน
ในบริ ษทั แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูท้ ี่ถึงแก่กรรม
“ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ซึ่งมี
อานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผูป้ ระมวลผลข้อ มูล ส่ วนบุ คคล” หมายถึง พนักงานบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ซึ่ ง
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่งหรื อในนามของผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
“เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง พนักงานบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ โดยมีหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้
กาหนด
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างจากัด
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจะกระทาโดยมีวตั ถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล จะจัดเก็บข้อมูลอย่างจากัดเพียงเท่าที่จาเป็ นแก่การ
ให้บริ การ หรื อบริ การด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั เท่านั้น ทั้งนี้บริ ษทั
จะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม ตามแบบวิธีการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษทั อาจจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริ การที่ลูกค้าใช้ ซึ่งอาจประกอบด้วยเรื่ อง เชื้อชาติ ศาสนา
หรื อปรัชญา ข้อมูลสุขภาพของลูกค้า ข้อมูลชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ หรื อข้อมูลอื่นใดที่จะ
เป็ นประโยชน์ในการให้บริ การ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน
ทาการเก็บรวบรวม เว้นแต่
(1) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
อาญา เป็ นต้น
(2) เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาล
(3) เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานั้น
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(4) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น
ที่ไม่ใช่บริ ษทั
(5) เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล
(6) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคู่สัญญาหรื อเพื่อใช้ใน
การดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
(7) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อ จดหมายเหตุ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรื อเพื่อการศึกษา วิจยั การจัดทาสถิติ ซึ่งได้จดั ให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
(1) บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั
จึ ง ก าหนดให้ มี ม าตรการในการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอย่า งเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อป้องกันการสู ญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง
แก้ไขหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้ องกันมิให้มี
การนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
(2) ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ บ ริ ษ ัท ได้รั บ มา เช่ น ชื่ อ อายุ ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ หมายเลขบัต ร
ประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็ นต้น ซึ่ งสามารถบ่งบอกถึงตัวบุคคลได้ และเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั จะถูกนาไปใช้ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การดาเนิ นงานของบริ ษทั เท่านั้น และ
บริ ษทั จะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ ข้อ มูล ส่ วนบุคคล เพื่อ ประโยชน์ในการให้บริ การแก่เจ้าของข้อมูล
รวมถึงบริ การที่เจ้าของข้อมูลสนใจ เช่น บริ การช่องทางชาระเงิน หรื อบริ การอื่นใด หรื อการจัดทาบริ การ
ทางออนไลน์ หรื อการวิจยั ตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย หรื อเพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูล
และใช้ขอ้ มูลเพื่อเสนอสิ ทธิ ประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูล หรื อเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
และนาเสนอบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลที่เป็ นผูจ้ าหน่าย เป็ นตัวแทน หรื อมีความ
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และ/หรื อของบุคคลอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย และ/หรื อ
เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ทั้งขณะนี้ และภายภาคหน้า รวมทั้งยินยอมให้
บริ ษทั ส่ง โอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริ ษทั พันธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริ การ
ภายนอก ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูร้ ับโอนสิ ทธิ หน่วยงาน/องค์กร/นิ ติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กบั บริ ษทั โดย
ยินยอมให้บริ ษทั ส่ ง โอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ และบริ ษทั จะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้
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ตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั จะประกาศให้เจ้าของข้อมูลทราบทุกครั้ง
8. ข้อจากัดในการใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ตามความยินยอมของเจ้าของข้อมูล โดย
จะต้อ งเป็ นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของบริ ษทั เท่านั้น บริ ษทั จะกากับดูแล
พนักงาน เจ้าหน้าที่หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั มิให้ใช้และ/หรื อเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
(1) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่ง
และอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็ นต้น
(2) เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อ การพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล
(3) เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานั้น
(4) เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
(5) เป็ นการจาเป็ นเพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล
(6) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคู่สัญญาหรื อเพื่อใช้ใน
การดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
(7) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ที่เกี่ ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อ จดหมายเหตุ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรื อเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทาสถิติ ซึ่ งได้จัดให้มีมาตรการป้ อ งกันที่เหมาะสม
บริ ษทั อาจใช้บริ การสารสนเทศของผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดาเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่ วน
บุคคล ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย โดยห้ามดาเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริ ษทั กาหนด
9. ขั้นตอนในการรวบรวม ใช้ เก็บรักษา ประมวลผล และทาลายข้อมูลส่ วนบุคคล
(1) บริ ษทั จะขออนุ ญาตเจ้าของข้อ มูลเพื่อ ให้ความยินยอมในการที่บริ ษทั จะใช้ เก็บรักษา หรื อ
ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่บริ ษทั กาหนดตามนโยบายฉบับนี้
(2) การใช้ข้อมูลต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อ มูลให้ความยินยอม ยกเว้นตามข้อ ที่
กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
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(3) การเก็บรักษา ให้เป็ นไปตามนโยบายการรักษาความลับของบริ ษทั นโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) การประมวลผลข้อ มู ล จากฝ่ ายต่ า งๆ ภายในบริ ษ ัท สามารถน าไปประมวลผลได้ ต าม
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นใบยิ น ยอมของเจ้า ของข้อ มู ล ในกรณี ที่ ต้อ งส่ ง ข้อ มู ล ให้ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกท าการ
ประมวลผล บริ ษทั จะจัดทาสัญญาที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลกับผูใ้ ห้บริ การภายนอกรายนั้นๆ
(5) การทาลายข้อมูล บริ ษทั จะดาเนินการทาลายข้อมูลตามคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลทันที ถ้าการ
ทาลายนั้นไม่ขดั กับกฎหมาย หรื อความจาเป็ นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
10.การบริหารจัดการปัญหาในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูล
บริ ษทั กาหนดแนวทางเพื่อจัดการปัญหาในกรณีที่เกิดการรัว่ ไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ดงั นี้
(1) เมื่อมีการตรวจพบหรื อได้รับเรื่ องร้องเรี ยนถึงการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ผูท้ ี่ตรวจพบหรื อ
ได้รับเรื่ อ งร้ องเรี ยนต้องรายงานกับ ประธานคณะกรรมการข้อ มูล ส่ วนบุคคลของบริ ษทั หรื อ เจ้า หน้ า ที่
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อดาเนิ นการตรวจสอบ ประสานงานกับฝ่ ายที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบข้อมูลในการ
ค้นหาสาเหตุที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูล พร้อมทั้งรายงานให้กบั หน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย
ระบุไว้
(2) เมื่อตรวจพบสาเหตุซ่ ึงเกิดจาก
(2.1) ระบบงานของบริ ษทั ให้ประสานงานกับฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อระงับหรื อปิ ด
ระบบงานชั่วคราว เพื่อ ดาเนิ นการปรับปรุ ง แก้ไ ขข้อ ผิด พลาด หรื อ แจ้งให้กับผู ้ให้ บริ การภายนอกของ
ระบบงานนั้นดาเนินการแก้ไขทันที
(2.2) บุคคลภายในบริ ษทั ให้ดาเนินการระงับการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลนั้นโดยทันที และ
ดาเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรการของบริ ษทั
(2.3) ผูใ้ ห้บริ การภายนอก ให้ผูใ้ ห้บริ การภายนอกตรวจสอบสาเหตุและแจ้งกลับบริ ษทั
ภายใน 5 วันทาการ นับจากที่บริ ษทั ได้แจ้งข้อ มูลไป ซึ่ งในระหว่างนั้นบริ ษทั จะระงับการส่ งข้อมูล ให้ผู ้
ให้บริ การภายนอกรายนั้นๆ ชัว่ คราว จนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้
(3) สาหรับข้อมูลที่รั่วไหลออกไป บริ ษทั จะดาเนินการจัดการกับข้อมูลนั้นๆ โดยจากัดความเสี ยหาย
ให้ได้มากที่สุด ตามกระบวนการทางกฎหมายหรื อวิธีอื่นๆ ตามแต่กรณี
(4) บริ ษทั จะแจ้งความคืบหน้าให้ผูร้ ้องเรี ยนทราบเป็ นระยะ ถึงความคืบหน้าของการจากัดความ
เสี ยหาย สาเหตุ การป้องกันที่แก้ไขที่บริ ษทั ได้ดาเนินการไปในแต่ละขั้นตอน
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11. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท และพนักงานบริษัท
(1) สิ ทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่บริ ษทั กาหนด หรื อขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ คาขอดังกล่าวต้องไม่ขดั กับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
(2) สิ ทธิ ในการขอแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่
สมบูรณ์ หรื อไม่เป็ นปัจจุบนั
(3) สิ ทธิในการขอลบหรื อขอให้ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็ นกรณีที่บริ ษทั
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
12. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะตรวจสอบและประเมินความเสี่ ยงด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งระบบอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อปรับปรุ งนโยบาย กระบวนการ หรื อขั้นตอนปฏิบตั ิที่มีความเสี่ ยงต่อ
การรั่วไหลของข้อมูล
13. การเปิ ดเผยการดาเนินการตามแนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะดาเนินการแจ้งให้หน่วยงาน พนักงาน คู่คา้ ทางธุรกิจ และเจ้าของข้อมูลบุคคล รับทราบถึง
นโยบายและการดาเนิ นการตามแนวปฏิบัติด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การติดประกาศทั้ง
ภายในและภายนอกหรื อบนเว็บไซต์ เป็ นต้น
14. การปฏิบัติตามกฎหมายหรื อแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและการปรับปรุงนโยบาย
บริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของกฎหมายหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้ง
จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย และกระบวนการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นระยะ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญใดๆ บริ ษทั จะแจ้งให้เ จ้าของข้อ มูล ส่ วนบุคคลทราบพร้ อ มทั้งประชาสัม พัน ธ์ ท าง
ช่องทางสื่ อสารต่างๆ ตามความเหมาะสม
15. นโยบายที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีนโยบายการรักษาความลับของบริ ษทั โดยมีสาระสาคัญกาหนดให้เอกสารทุก
ชนิ ด ถื อ เป็ นเอกสารลับ บุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่ จัด ท า หรื อดู แ ลรั ก ษาเอกสารไม่ มี สิ ท ธิ น าออกเผยแพร่ แ ก่
บุคคลภายนอก หรื อบุคคลภายในที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าว ไม่ว่าทางช่องทางการสื่ อสารใด
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ก็ตาม เว้นแต่เป็ นการประสานข้อมูลของพนักงานภายในบริ ษทั เอง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
บริ ษทั หรื อเป็ นกรณี ที่หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องร้องขอเพื่อปฏิบตั ิภารกิจตามอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน
16. เจ้ าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) โดยมีหน้าที่
ให้คาแนะนาแก่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงานหรื อผูร้ ับจ้าง
ของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ตรวจสอบการดาเนินงานของผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้งพนักงานหรื อผูร้ ับจ้างของผูค้ วบคุมข้อมูล ส่ วน
บุ ค คลหรื อ ผู ้ป ระมวลผลข้อมูล ส่ ว นบุ คคลเกี่ ย วกับ การเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ วนบุคคล
ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลกรณี ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงานหรื อผูร้ ับจ้างของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูล ส่ วน
บุคคล
17. ช่ องทางการติดต่อบริษัทในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ฝ่ ายกฎหมาย บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.นครปฐม
73000 โทรศัพท์ 034-109200 ต่อ 1183 Email: lg@microleasingplc.com

