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คำประกำศควำมเป็ นส่วนตัว
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1.

บทนำ

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บางจาก”) ได้จดั ทาและเผยแพร่คาประกาศความเป็ นส่วนตัว (“คาประกาศ”)
ฉบับนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการในการปกป้ อง
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
คาประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สาหรับบุคคลดังต่อไปนี้
– ลูกค้าของบางจาก รวมถึง ลูกค้าทัวไป
่ ลูกค้าบัตรสมาชิกบางจาก กรรมการ ผู้แทน ผู้รบั มอบอานาจ หรือ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในนามของลูกค้าทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
– คู่คา้ ปั จจุบนั ผูท้ อ่ี าจเป็ นคู่คา้ ในอนาคต รวมถึงกรรมการ ผูแ้ ทน ผูร้ บั มอบอานาจ หรือผูป้ ฏิบตั งิ านในนามของ
นิตบิ ุคคลคู่คา้
– ผูส้ มัครงาน ผูส้ มัครฝึกงาน และบุคคลอ้างอิง
– พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และสมาชิกในครอบครัว
– ผูถ้ อื หุน้
– บุคคลอื่นๆ ทีบ่ างจากได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว
บางจากขอแจ้งให้ทราบว่า บางจากจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจาเป็ นสาหรับการประมวลผลตาม
วัตถุประสงค์ทม่ี อี ยู่กบั ท่าน อย่างไรก็ตาม หากการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์นัน้ บางจากอาจได้รบั ข้อมูล
ส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหว (Sensitive Data) ทีป่ รากฏในเอกสารระบุตวั ตน เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประชาชน โดยที่
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าวนัน้ ไม่มคี วามจาเป็ นต่อการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ บางจากขอให้
ท่านทาการปิ ดทับข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวก่อนนาส่งให้บางจาก หากไม่สามารถปิ ดทับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด บางจากจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวดังกล่าวไว้เป็ นส่วนหนึ่งของชุด
ข้อมูลทีบ่ างจากจาเป็ นต้องใช้เพื่อดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทม่ี อี ยู่กบั ท่านเท่านัน้ และจะไม่ดาเนินการประมวลผล
ใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อนไหวนัน้ ในกรณีทบ่ี างจากมีความจาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วาม
อ่อนไหวเพื่อการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ใด บางจากจะดาเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งตามกฎหมาย
ต่อไป
ทัง้ นี้ บางจากไม่ประสงค์ทจ่ี ะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ทม่ี อี ายุต่ากว่า 10 ปี ในกรณีทผ่ี เู้ ยาว์มี
อายุต่ ากว่า 10 ปี ประสงค์จะสอบถาม หรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รับบริการ หรือเข้าทาสัญญาใด ๆ กับบางจาก
ซึ่งกาหนดให้ผเู้ ยาว์ต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บางจาก ขอให้บดิ ามารดาหรือผู้ใช้อานาจปกครองของผูเ้ ยาว์ดาเนินการ
ดังกล่าวในนามของผูเ้ ยาว์ต่อไป ในกรณีทเ่ี ป็ นผูเ้ ยาว์ทม่ี อี ายุเกิน 10 ปี แต่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ และไม่สามารถดาเนินการ
เรื่องใดได้เองตามกฎหมาย และในการดาเนินการนัน้ ต้องมีการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ (เช่น ชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีอ่ ยู่อเี มลของ
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ท่าน) แก่บางจาก บางจากอาจขอความยินยอมดังกล่าวจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อานาจปกครองของผู้เยาว์นัน้ โดยตรง
หรืออาจขอให้ผเู้ ยาว์แจ้งต่อบิดามารดาหรือผูใ้ ช้อานาจปกครองเพื่อให้ความยินยอมสาหรับการดาเนินการในเรื่องนัน้ ๆ แก่
บางจาก
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2.

รำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1

ลูกค้ำของบำงจำก

2.1.1

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และแหล่งที่มำของข้อมูล

(1)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย

บางจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
– ข้อมูลที่ใช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
วัน เดือน ปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผล
ข้อมูลที่มคี วามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ลายนิ้วมือ โดยได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID Facebook account
– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทาธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรกด
เงิน ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการทาธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจาก
– ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ
บางจาก
– ข้อมูลเกีย่ วกับตาแหน่งทีต่ งั ้ เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPS Location
(2)

แหล่งที่มำของข้อมูล

บางจากอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
(ก)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขัน้ ตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทาแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ
หรือขัน้ ตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคาร้องขอใช้สทิ ธิต่างๆ
– การติดต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE Facebook Messenger เป็ นต้น
– ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดโี อ
– บางจากอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบางจาก
เป็ นต้น

(ข)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– ลูกค้าของบางจาก ตัวแทนหรือผูใ้ ห้บริการของบางจาก
– บริษทั ในกลุ่มบางจาก หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก
– หน่ วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ข้อมูลทีค่ น้ หาได้ทางอินเตอร์เน็ต
หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็ นต้น
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2.1.2

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับ ลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล
(ก) เพื่อการพิจารณาอนุ มตั ิคาขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการเข้าทาสัญญาระหว่างท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็ น
ตัวแทนกับบางจาก
(ข) เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่างๆ ของบางจาก รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ หรือบริการ
ต่างๆ ของ บริษัทในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของบางจากที่มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบตั ิตามสัญญา การปฏิบตั ิตาม
กระบวนการภายในของบางจาก การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบางจาก รวมถึง เพื่อปฏิบตั ติ าม
ระเบียบของหน่วยงานราชการ ทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก
(ค) เพื่อ การร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของบางจาก และบริษั ท ในกลุ่ ม ที่ด าเนิ น การโดยบางจาก บริษั ท ในกลุ่ ม หรือ
บุคคลภายนอก เช่น กิจกรรมชิงโชค คาถามชิงรางวัล การฝึกอบรม การสัมมนา หรือ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็ นต้น
(ง) เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของ
บางจาก
(จ) เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
หน่วยงานราชการตามกฎหมาย
(ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สทิ ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(ช) เพื่อดาเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
(ซ) เพื่อป้ องกันการทุจริต การสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
(ฌ) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของบางจาก รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพืน้ ที่
ดังกล่าว การบันทึกภาพผูท้ ม่ี าติดต่อกับบางจาก ณ อาคาร สถานที่ ของบางจากด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
(ญ) เพื่อการบริหารความเสีย่ ง การกากับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
(ฎ) เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของบางจาก เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูลต่างๆ การจัดการ
ข้อแนะนาติชม การเสนอสิทธิประโยชน์รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มวี ตั ถุประสงค์ทางการตลาด
(ฏ) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ กิจกรรมทาง
การตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม และนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบางจาก และบริษทั ในกลุ่ม
(ฐ) เพื่อสารวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการของบางจาก และวิเคราะห์ขอ้ มูล
การใช้บตั รสมาชิก ประวัติการใช้จ่ายหรือการใช้บริการ และความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของบางจาก รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบางจากเพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
(ฑ) เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่ตวั แทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง และผูใ้ ห้บริการสาหรับการดาเนินงานใดๆ ของบางจาก
(ฒ) เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่บริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก เพื่อพัฒนาบริการ เสนอสิทธิประโยชน์ และ
นาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของบางจาก บริษทั ในกลุ่ม และบริษทั พันธมิตรทีม่ รี ่วมกันอยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะจัดทา
ขึน้ ร่วมกันในอนาคต รวมถึงแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ
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2.1.3

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ด เผยข้อ มูลส่ วนบุค คลซึ่ง ได้ร ะบุไ ว้ในค าประกาศความเป็ น ส่ วนตัว นี้ หลัก เกณฑ์ท่ีใ ช้ก าหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่
ระยะเวลาทีบ่ างจากดาเนินความสัมพันธ์กบั ท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สทิ ธิ เรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่นื ตามนโยบายและข้อกาหนด
ภายในองค์กรของบางจาก
2.1.4

กำรเปิ ดเผยข้อมูล

ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ในคาประกาศนี้ บางจากอาจเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้
(1)

บริษทั ย่อย บริษทั ในกลุ่ม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบางจาก และ/หรือบริษทั ใดๆ
ที่ บางจากถือหุน้ อยู่ และ (2) บริษทั ทีถ่ ูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอดๆ ของบริษทั ดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่
ท่านอาจสนใจ รวมถึงดาเนินกิจกรรมอื่นใดตามทีร่ ะบุในคาประกาศความเป็ นส่วนตัว

(2)

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึง่ ใช้อานาจ
ตามกฎหมาย

(3)

ตัวแทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง และ/หรือผูใ้ ห้บริการสาหรับการดาเนินงานใดๆ เช่น
– ผูใ้ ห้บริการขนส่ง ผูใ้ ห้บริการจัดทาหรือทาลายบัตร ผูใ้ ห้บริการเก็บและทาลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษทั รับจ้าง
ทากิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทาวิจยั บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั รับจ้างจัดหาทีพ่ กั และการเดินทาง
– ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ทีป่ รึกษากฎหมายและภาษี ทีป่ รึกษาใดๆ
– ผูใ้ ห้บริการด้านงานบริการลูกค้าผ่านระบบ Call Center
– ผูใ้ ห้บริการด้านการออกแบบงานสถานีบริการน้ามัน

(4)

พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกาหนดของสัญ ญา
หรือตามข้อกาหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

7

ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 0 วันที่ 10 ตุลาคม 2564

คำประกำศควำมเป็นส่วนตัว
บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

2.2

คู่ค้ำของบำงจำก

2.2.1

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และแหล่งที่มำของข้อมูล

(1)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย

บางจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
– ข้อมูลทีใ่ ช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน
เดือน ปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผลข้อมูลที่
มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม โดยได้รบั ความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID
– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทาธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ประวัตฐิ านะ
ทางการเงิน
– ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ
บางจาก
– ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดโี อ
– ข้อมูลติตตามดูแลการปฏิบตั งิ านตามสัญญา เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
– ข้อมูลเกีย่ วกับตาแหน่งทีต่ งั ้ เช่น ข้อมูล IP address หรือ GPS Location
(2)

แหล่งที่มำของข้อมูล

บางจากอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
(ก)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขัน้ ตอนคาขอใช้บริการหรือดาเนินการตามคาขอก่อนเข้าทาสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม
ทาแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ หรือขัน้ ตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคาร้องขอใช้สทิ ธิต่าง ๆ
– การติดต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE เป็ นต้น
– บางจากอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันของบางจาก
เป็ นต้น

(ข)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– ตัวแทนหรือผูใ้ ห้บริการของบางจาก
– บริษทั ในกลุ่มบางจาก หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก
– หน่ วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ข้อมูลทีค่ น้ หาได้ทางอินเตอร์เน็ต
หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็ นต้น
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คำประกำศควำมเป็นส่วนตัว
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2.2.2

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านในฐานะทีท่ ่านเป็ นผูข้ น้ึ ทะเบียนเข้าเป็ นคู่คา้ หรือเป็ นคู่คา้
หรือเป็ นกรรมการ ผูแ้ ทน ผูร้ บั มอบอานาจ หรือผูป้ ฏิบตั งิ านในนามของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลผูข้ น้ึ ทะเบียนเข้าเป็ นคู่
ค้าหรือผูเ้ ป็ นคู่คา้ ของบางจาก เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึน้ อยู่กบั ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก
ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล
(ก) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัตขิ องท่านก่อนเข้าทาสัญญากับบางจาก
(ข) เพื่อการพิจารณาอนุมตั กิ ารทาสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก
(ค) เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาและการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก การปฏิบตั ิตาม
กระบวนการภายในของบางจาก การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบางจาก การจัดทาบัตรเข้าอาคาร สถานที่
(ง) เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่ วยงาน
ราชการตามกฎหมาย
(จ) เพื่อการพิจารณาคุณสมบัตขิ องพนักงานหรือตัวแทนของท่าน การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของพนักงานหรือตัวแทน
ของท่าน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบตั งิ านตามสัญญา
(ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(ช) เพื่อดาเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
(ซ) เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
(ฌ) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ของบางจาก รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพืน้ ที่
ดังกล่าว การบันทึกภาพผูท้ ม่ี าติดต่อกับบางจาก ณ อาคาร สถานที่ ของบางจากด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
(ญ) เพื่อการบริหารความเสีย่ ง การกากับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
เพื่อติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงานหรือตัวแทนของท่านผ่านระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) เพื่อเฝ้ าระวังและรักษา
ความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบตั งิ าน
(ฎ) เพื่อเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีด่ าเนินการโดยบางจากหรือบุคคลภายนอก รวมทัง้ สื่อสารเกีย่ วกับกิจกรรม
ดังกล่าว ซึง่ จะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
(ฏ) เพื่อเป็ นฐานข้อมูลของบางจาก สาหรับการพิจารณาเลือกคู่คา้ และ/หรือเลือกจ้างสาหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต
2.2.3

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ด เผยข้อ มูลส่ วนบุค คลซึ่ง ได้ร ะบุไ ว้ในค าประกาศความเป็ น ส่ วนตัว นี้ หลัก เกณฑ์ท่ีใ ช้ก าหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่
ระยะเวลาทีบ่ างจากดาเนินความสัมพันธ์กบั ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาทีจ่ าเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือ
ตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่นื ตามนโยบายและข้อกาหนดภายในองค์กรของบางจาก
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2.2.4

กำรเปิ ดเผยข้อมูล

ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ในคาประกาศนี้ บางจากอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้
(1)

บริษทั ย่อย บริษทั ในกลุ่ม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบางจาก และ/หรือบริษทั ใดๆ
ที่ บางจากถือหุน้ อยู่ และ (2) บริษทั ทีถ่ ูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอดๆ ของบริษทั ดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่
ท่านอาจสนใจ รวมถึงดาเนินกิจกรรมอื่นใดตามทีร่ ะบุในคาประกาศความเป็ นส่วนตัว

(2)

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึง่ ใช้อานาจ
ตามกฎหมาย

(3)

ตัวแทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง และ/หรือผูใ้ ห้บริการสาหรับการดาเนินงานใดๆ เช่น
– ผูใ้ ห้บริการขนส่ง ผูใ้ ห้บริการเก็บและทาลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษทั รับจ้างทากิจกรรมทางการตลาด บริษทั
รับจ้างทาวิจยั บริษทั รับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอาคาร
– ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ทีป่ รึกษากฎหมายและภาษี ทีป่ รึกษาใดๆ

(4)

พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกาหนดของสัญญา
หรือตามข้อกาหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
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2.3

ผู้สมัครงำน ผู้สมัครฝึ กงำน และบุคคลอ้ำงอิ ง

2.3.1

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และแหล่งที่มำของข้อมูล

(1)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย

บางจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
– ข้อมูลที่ใช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจาตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง วัน เดือน ปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจาก อาจ
ประมวลผลข้อมูลที่มคี วามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
ข้อมูลทุพพลภาพ โดยได้รบั ความยินยอมจากท่านหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
– ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน
– ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัตกิ ารทางานและการศึกษา ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกในครอบครัว
– ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ
บางจาก
(2)

แหล่งที่มำของข้อมูล

บางจาก อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
(ก)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขัน้ ตอนการสมัค รเข้า ท างานหรือ สมัค รฝึ ก งานกับ เรา กรอกและลงนามในใบสมัค รงาน แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาและคัดเลือกเข้าทางานหรือเข้าฝึกงาน ทาแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่างๆ
– การติดต่อบางจาก ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
– บางจากอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันของบางจาก
เป็ นต้น

(ข)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– บุคคลอ้างอิงทีท่ ่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานหรือฝึกงานของบางจาก
– มหาวิทยาลัย หรือบริษทั จัดหางาน
– หน่ วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่
ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็ นต้น
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2.3.2

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บางจาก ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล
(ก) เพื่อดาเนินการทีจ่ าเป็ นในการพิจารณาและคัดเลือกผูส้ มัครงานหรือผูส้ มัครฝึ กงานในขัน้ ตอนต่างๆ เช่น ขัน้ ตอนการ
สมัครผ่านเว็บไซต์ของบางจาก การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่น หรือสมัครผ่านทางบางจากโดยตรง ขัน้ ตอนการ
สัมภาษณ์ ขัน้ ตอนการประเมินและคัดเลือก และ/หรือ ขัน้ ตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่ท่าน
(ข) เพื่อดาเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่านก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการ
ตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม ประวัตสิ ุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงทีท่ ่านระบุ
(ค) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผูส้ มัครหรือรายงาน
การสัม ภาษณ์ ใ ห้ฝ่ ายที่เ กี่ยวข้อ งและผู้มีอ านาจตัด สิน ใจคัด เลือ ก กระบวนการภายในเพื่อ จัด ท าสัญญาจ้า ง รวมถึง
กระบวนการบริหารงานบุคคลอื่นๆ
(ง) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของบางจาก รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่
ดังกล่าว และการบันทึกภาพภายในอาคาร สถานทีข่ องบางจากด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
2.3.3

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล

บางจาก จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ ได้ระบุไว้ในคาประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่ประสบความสาเร็จในการประเมินต่างๆ
สาหรับตาแหน่งงานทีท่ ่านได้สมัครไว้ บางจาก จะเก็บข้อมูลของท่านเป็ นเวลา 2 (สอง) ปี เพื่อสามารถติดต่อท่านในกรณีท่ี
มีตาแหน่งงานใดๆ ในอนาคตทีอ่ าจจะเหมาะสมกับท่าน กรณีทท่ี ่านให้ความยินยอมไว้กบั บางจาก
2.3.4

กำรเปิ ดเผยข้อมูล

ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ในคาประกาศนี้ บางจากอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้
(1)

บริษทั ย่อย บริษทั ในกลุ่ม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบางจาก และ/หรือบริษทั ใดๆ
ที่ บางจากถือหุน้ อยู่ และ (2) บริษทั ทีถ่ ูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอดๆ ของบริษทั ดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนองานตาแหน่งอื่นทีบ่ ริษทั ดังกล่าวเห็นว่าอาจเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของท่านต่อไป

(2)

ตัวแทน ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้รบั จ้างช่วง สาหรับการดาเนินงานใดๆ ของบางจาก เช่น ผู้ให้บริการเก็บและ
ทาลายเอกสาร ผูใ้ ห้บริการพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น

(3)

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึง่ ใช้อานาจ
ตามกฎหมาย
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(4)

บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกาหนดของสัญญา หรือตามข้อกาหนดของกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
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2.4

พนักงำน นักศึกษำฝึ กงำน และสมำชิ กในครอบครัว

2.4.1

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และแหล่งที่มำของข้อมูล

(1)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย

บางจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
– ข้อมูลที่ใช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน
เดือน ปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจาก อาจประมวลผลข้ อมูลที่มี
ความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ประวัตอิ าชญากรรม ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุพพลภาพ โดยได้รบั
ความยินยอมจากท่านหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
– ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เงินเดือน
– ข้อมูลเกี่ยวกับการทางาน เช่น ข้อมูลการทางานของท่าน ข้อมูลใบอนุ ญาตทางาน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน ประวัตกิ ารลา ประวัตคิ วามเจ็บป่ วย ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้งานระบบสารสนเทศของบางจาก
– ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เช่น ประวัตกิ ารทางานและการศึกษา ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งในบาง
กรณี บางจากอาจประมวลผลข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหวของสมาชิกในครอบครัว เช่น ประวัตกิ ารเจ็บป่ วย โดยได้รบั
ความยินยอมจากสมาชิกในครอบครัว
– ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการปฏิบตั งิ าน เช่น การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิ ด
– ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดโี อ
(2)

แหล่งที่มำของข้อมูล

บางจาก อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
(ก)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขัน้ ตอนการท าสัญ ญาจ้า งกับ บางจาก ลงนามในสัญ ญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ท าสัญ ญา แนบเอกสาร
ประกอบการทาสัญญา ทาแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่างๆ
– การติดต่อบางจาก ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
– บางจากอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในของบางจาก หรือแอปพลิเคชันของบางจาก เป็ นต้น

(ข)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– บุคคลอ้างอิงทีท่ ่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของบางจาก
– โรงพยาบาล เมื่อท่านทาการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทางาน และตรวจสุขภาพประจาปี
– หน่ วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่
ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นต้น
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2.4.2

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บางจาก ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล
(ก) เพื่อการดาเนินการตามกระบวนการและขัน้ ตอนตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับบางจาก รวมถึงสัญญาข้อตกลงอื่น
อันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับ นโยบายและข้อบังคับการทางาน เป็ นต้น ทัง้ นี้
รวมถึงการแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวด้วย
(ข) เพื่อการสื่อสารกับพนักงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การรับรองด้านความรู้ต่างๆ และการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับพนักงาน
(ค) เพื่อดาเนินการบริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งหมายความรวมถึงการจัดทาบัญชีเงินเดือน การ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ การหักภาษี การประกันสังคม
(ง) เพื่อดาเนินการและบริหารงานด้านบุคลากร ซึ่งหมายความรวมถึงการบริหารจัดการด้านพนักงานและการปฏิบตั ติ าม
สัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับบางจาก เช่น การทาบัตรพนักงาน การตรวจสอบเวลาทางาน การบริหารจัดการวันลาพัก
ร้อน ลากิจ หรือลาป่ วย เป็ นต้น เพื่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องท่านภายในขอบเขตงานตามสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับบาง
จาก และเพื่อดาเนินการตามกระบวนการและขัน้ ตอนต่างๆ เกี่ยวกั บการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าชดเชย
สวัสดิการหลังการเลิกจ้าง และรายงานต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(จ) เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้า
ทางาน การจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจาปี การทาประกันสุขภาพหรือประกันภัย เป็ นต้น
(ฉ) เพื่อสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการทางานและข้อมูลอื่น ๆ ของพนักงาน รวมถึงความผูกพันของพนักงานต่อบาง
จาก เพื่อวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการทางาน และการดาเนินการภายในต่าง ๆ ของ
บางจาก
(ช) เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีด่ าเนินการโดยบางจากและบุคคลภายนอก รวมทัง้ สื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม
ดังกล่าว ซึง่ จะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่าน ขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
(ซ) เพื่อดาเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
(ฌ) เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่ วยงาน
ราชการตามกฎหมาย
(ญ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(ฎ) เพื่อติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านผ่านระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) เพื่อเฝ้ าระวังและรักษาความปลอดภัยในระหว่างการ
ปฏิบตั งิ าน
(ฏ) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานทีข่ องบางจาก และการบันทึกภาพภายในอาคาร สถานทีข่ อง
บางจากด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
(ฐ) เพื่อการบริหารความเสีย่ ง การป้ องกันและตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น กระบวนการตรวจสอบ
ทุจริต ประพฤติผดิ วินัยของพนักงาน หรือการกระทาอื่นใดทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละ
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วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้องสาหรับพนักงานบางตาแหน่ ง การตรวจสอบผลประโยชน์ทบั ซ้อนสาหรับผูบ้ ริหาร
บางกรณี กระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานกากับดูแล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
(ฑ) เพื่อเปิ ดเผยให้แก่ลูกค้า คู่คา้ หรือบุคคลอื่น อันเนื่องมาจากสิทธิและหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้างงาน
(ฒ) เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่ตวั แทน ผูใ้ ห้บริการ ผูร้ บั จ้างช่วง และผูร้ บั ประกันภัยสาหรับการดาเนินงานใดๆ ของบางจาก
เช่น การทาบัตรเข้า-ออกอาคาร
(ณ) เพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลการจ้างงานของท่านให้แก่ผทู้ จ่ี ะเป็ นนายจ้างใหม่ของท่าน ในกรณีทท่ี ่านระบุช่อื บางจาก เป็ น
บุคคลอ้างอิงในฐานะนายจ้างปั จจุบนั
(ด) เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่บริษทั ในกลุ่มของบางจาก
2.4.3

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล

บางจาก จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ด เผยข้อ มูลส่ วนบุค คลซึ่ง ได้ร ะบุไ ว้ในค าประกาศความเป็ น ส่ วนตัว นี้ หลัก เกณฑ์ท่ีใ ช้ก าหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่
ระยะเวลาที่บางจากดาเนินความสัมพันธ์กบั ท่านตามสัญญาเกี่ยวกับการจ้างงานหรือการฝึ กงาน และอาจเก็บต่อไปตาม
ระยะเวลาทีจ่ าเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่นื ตาม
นโยบายและข้อกาหนดภายในองค์กรของบางจาก
2.4.4

กำรเปิ ดเผยข้อมูล

ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ในคาประกาศนี้ บางจากอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้
(1)

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึง่ ใช้อานาจ
ตามกฎหมาย

(2)

ตัวแทน ผูใ้ ห้บริการ และ/หรือผูร้ บั จ้างช่วง สาหรับการดาเนินงานใดๆ เช่น
– ผูใ้ ห้บริการขนส่ง ผูใ้ ห้บริการเก็บและทาลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษทั รับจ้างทากิจกรรมทางการตลาด บริษทั
รับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทั ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอาคาร
– ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ทีป่ รึกษากฎหมายและภาษี ทีป่ รึกษาใดๆ

(3)

โรงพยาบาล เพื่อการจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทางาน และตรวจสุขภาพประจาปี

(4)

กลุ่มธุรกิจของบางจาก หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกาหนดของสัญญา หรือตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
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2.5

ผู้ถือหุ้น

2.5.1

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และแหล่งที่มำของข้อมูล

(1)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย

บางจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
– ข้อมูลทีใ่ ช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง
วัน เดือน ปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น
ข้อมูลศาสนา หรือข้อมูลสุขภาพ โดยได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
– ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ
บางจาก
– ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดโี อ
(2)

แหล่งที่มำของข้อมูล

บางจากอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
(ก)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขัน้ ตอนการดาเนินการตามคาขอก่อนเข้าทาสัญญา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทาแบบสอบถาม
ลงทะเบียนต่างๆ หรือขัน้ ตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคาร้องขอใช้สทิ ธิต่าง ๆ
– การติดต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น

(ข)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)

2.5.2

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็ นผู้ถือหุน้ หรือเป็ นผู้รบั มอบฉันทะหรือ
ตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึน้ อยู่กบั ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล
(ก) เพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ การจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ การบริหาร
จัดการทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด การปฏิบตั ติ ามกระบวนการภายในของบางจาก การรับ
หรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบางจาก
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วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล
(ข) เพื่อเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการโดยบางจากหรือบุคคลภายนอก เกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ทจ่ี ดั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ สื่อสารเกีย่ วกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านขณะเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว
(ค) เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน ทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่ วยงาน
ราชการตามกฎหมาย
(ง) เพื่อการบริหารความเสีย่ ง การกากับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
2.5.3

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ด เผยข้อ มูลส่ วนบุค คลซึ่ง ได้ร ะบุไ ว้ในค าประกาศความเป็ น ส่ วนตัว นี้ หลัก เกณฑ์ท่ีใ ช้ก าหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่
ระยะเวลาทีบ่ างจากดาเนินความสัมพันธ์กบั ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาทีจ่ าเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือ
ตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่นื ตามนโยบายและข้อกาหนดภายในองค์กรของบางจาก
2.5.4

กำรเปิ ดเผยข้อมูล

ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ในคาประกาศนี้ บางจากอาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้
(1)

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึง่ ใช้อานาจ
ตามกฎหมาย

(2)

ตัวแทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง และ/หรือผูใ้ ห้บริการสาหรับการดาเนินงานใด ๆ เช่น
– ผูใ้ ห้บริการขนส่ง ผูใ้ ห้บริการเก็บและทาลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษทั รับจ้างทากิจกรรมทางการตลาด บริษทั
รับจ้างทาวิจยั บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างจัดหาที่พกั และการ
เดินทาง
– ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ทีป่ รึกษากฎหมายและภาษี ทีป่ รึกษาใด ๆ
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2.6

บุคคลอื่นๆ ที่บำงจำกได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่ำว

2.6.1

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย และแหล่งที่มำของข้อมูล

(1)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บำงจำกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย

บางจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
– ข้อมูลที่ใช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจาตัวประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง วัน เดือน ปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผล
ข้อมูลทีม่ คี วามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ โดยได้รบั ความยินยอมโดย
ชัดแจ้งจากท่านหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
– ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทาธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบัญชี ข้อมูลรายได้ ข้อมูลการ
ทาธุรกรรมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจาก
– ข้อมูลการติดต่อกับบางจาก (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ
บางจาก
– ข้อมูลเกีย่ วกับสถานะการทางานทีบ่ างจาก เช่น ตาแหน่งงาน เงินเดือน ผลการปฏิบตั งิ าน
(2)

แหล่งที่มำของข้อมูล

บางจากอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
(ก)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
– ขัน้ ตอนการสมัครใช้บริการกับเรา ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ทาแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่างๆ
หรือขัน้ ตอนการยื่นข้อเรียกร้องหรือคาร้องขอใช้สทิ ธิต่างๆ
– การติดต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
– บางจากอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันของบางจาก
เป็ นต้น

(ข)

ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
– ลูกค้าของบางจาก ตัวแทนหรือผูใ้ ห้บริการของบางจาก
– บริษทั ในกลุ่มบางจาก หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก
– หน่ วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ข้อมูลทีค่ น้ หาได้ทางอินเตอร์เน็ต
หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook เป็ นต้น
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2.6.2

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กับ ลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบางจาก ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล
(ก) เพื่อการดาเนินการตามคาขอหรือปฎิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่านกับบางจาก เช่น การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกเพื่อรับสิท ธิ
ประโยชน์ต่างๆ จากบางจาก และการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบางจาก เช่น กิจกรรมชิงโชค คาถามชิงรางวัล งาน
สัมมนา การจัดฝึกอบรม โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและเพื่อชิงรางวัล และโครงการนักฟุตบอลเยาวชนบางจาก
(ข) การปฏิบตั ติ ามกระบวนการภายในของบางจาก การรับหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับบางจาก
(ค) เพื่อสารวจความพึงพอใจของท่าน และเพื่อประเมินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขาย
ต่างๆ ของบางจาก
(ง) เพื่อเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีด่ าเนินการโดยบางจากหรือบุคคลภายนอก รวมทัง้ สื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม
ดังกล่าว ซึง่ จะมีการบันทึกภาพและเสียงของท่านขณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
(จ) เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรือเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
หน่วยงานราชการตามกฎหมาย
(ฉ) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(ช) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของบางจาก รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่
ดังกล่าว และการบันทึกภาพภายในอาคาร สถานทีข่ องบางจากด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
(ซ) เพื่อการบริหารความเสีย่ ง การกากับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
(ฌ) เพื่อการเปิ ดเผยให้แก่ตวั แทน ผูใ้ ห้บริการ และ/หรือผูร้ บั จ้างช่วง สาหรับการดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ
บางจาก รวมทัง้ สารวจความพึงพอใจของท่านในกิจกรรมและโครงการดังกล่าว
(ญ) เพื่อดาเนินการตามกระบวนการและขัน้ ตอนต่างๆ เกี่ยวกับการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายเงิ นค่าชดเชย สวัสดิการ
หลังการเลิกจ้าง และรายงานต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(ฎ) เพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลการจ้างงานของท่านให้แก่ผทู้ จ่ี ะเป็ นนายจ้างใหม่ของท่าน ในกรณีท่ที ่านระบุช่อื บางจาก เป็ น
บุคคลอ้างอิงในฐานะนายจ้างเก่า
2.6.3

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ด เผยข้อ มูลส่ วนบุค คลซึ่ง ได้ร ะบุไ ว้ในค าประกาศความเป็ น ส่ วนตัว นี้ หลัก เกณฑ์ท่ีใ ช้ก าหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่
ระยะเวลาทีบ่ างจากดาเนินความสัมพันธ์กบั ท่านและให้บริการแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สทิ ธิเรียกร้อ งตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่นื ตามนโยบายและข้อกาหนด
ภายในองค์กรของบางจาก
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2.6.4

กำรเปิ ดเผยข้อมูล

ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ในคาประกาศนี้ บางจากอาจเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้
(1)

บริษทั ย่อย บริษทั ในกลุ่ม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบางจาก และ/หรือบริษทั ใดๆ
ที่ บางจากถือหุน้ อยู่ และ (2) บริษทั ทีถ่ ูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอดๆ ของบริษทั ดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ ที่
ท่านอาจสนใจ รวมถึงดาเนินกิจกรรมอื่นใดตามทีร่ ะบุในคาประกาศความเป็ นส่วนตัว

(2)

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึง่ ใช้อานาจ
ตามกฎหมาย

(3)

ตัวแทน ผูร้ บั จ้าง/ผูร้ บั จ้างช่วง และ/หรือผูใ้ ห้บริการสาหรับการดาเนินงานใดๆ เช่น
– ผูใ้ ห้บริการขนส่ง ผูใ้ ห้บริการจัดทาหรือทาลายบัตร ผูใ้ ห้บริการเก็บและทาลายเอกสาร โรงพิมพ์ บริษทั รับจ้าง
ทากิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทาวิจยั บริษัทรับจ้างพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั รับจ้างจัดหาทีพ่ กั และการเดินทาง
– ผูต้ รวจสอบบัญชี ทนายความ ทีป่ รึกษากฎหมายและภาษี ทีป่ รึกษาใดๆ

(4)

พันธมิตรทางธุรกิจของบางจาก หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกาหนดของสัญญา
หรือตามข้อกาหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
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3.

ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็ นภายใต้ขอบเขตของคาประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้
เท่านัน้
▪
▪
▪
▪
▪

เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ท่านร้องขอก่อนที่จะทาสัญญาและเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างท่านและ
บางจาก
ในกรณีทจ่ี าเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือข้อบังคับซึง่ บางจากต้องปฏิบตั ติ าม
ในกรณี ท่ีบางจากจาเป็ น ต้อ งดาเนิ นการเพื่อ วัตถุ ประสงค์ด้านผลประโยชน์ ท่ชี อบด้วยกฎหมาย เว้นแต่
ผลประโยชน์หรือสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน และเสรีภาพของบุคคลมีผลเหนือกว่าผลประโยชน์ดงั กล่าว
เมื่อได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (ในกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดเท่านัน้ )
ในกรณีทบ่ี างจากจาเป็ นต้องดาเนินการเพื่อ การก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ในกรณีท่ขี อ้ มูลส่วนบุคคลที่บางจากเก็บรวบรวมข้างต้นเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นต่อบางจากในการปฏิบตั ิตามสัญญาหรือการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับ หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่จาเป็ นดังกล่าว บางจากอาจมีความรับผิด และ/
หรือไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออานวยความสะดวกให้กบั ท่านได้
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4.

สิ ทธิ ของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

4.1

สิ ทธิ ของท่ำนภำยใต้พระรำชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ท่านมีสทิ ธิตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1)

สิ ทธิ ในกำรเพิ กถอนควำมยิ นยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสทิ ธิขอเพิกถอนความยินยอมทีใ่ ห้ไว้แก่บางจากในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่
การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้ จากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ท่าน
ทัง้ นี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านได้ให้ความยินยอมแก่บางจากก่อน
หน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจได้รบั ความสะดวกในการใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการน้อยลง พลาดสิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ในอนาคต หรือได้รบั ผลกระทบอื่นๆ ในการใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบางจาก
(2)

สิ ทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสทิ ธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบางจาก รวมถึงขอให้บางจาก
เปิ ดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทีท่ ่านไม่ได้ให้ความยินยอม
(3)

สิ ทธิ ในกำรให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ในกรณีทบ่ี างจากได้ทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ในรูปแบบทีส่ ามารถอ่านหรือใช้งานโดยทัวไปได้
่
ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ที่ทางานได้โดยอัตโนมัตแิ ละสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธกี ารอัตโนมัติ ท่านมีสทิ ธิขอรับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านจากบางจากได้ รวมทัง้ มีสทิ ธิ ดังต่อไปนี้
(ก) ขอให้บางจากส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถ
ทาได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ
(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บางจากส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
(4)

สิ ทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสทิ ธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับท่านสาหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการตลาดแบบตรงและกรณีอ่นื ๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
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(5)

สิ ทธิ ในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้บางจากลบหรือทาลายหรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุ ตามที่
กฎหมายกาหนด
(6)

สิ ทธิ ในกำรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสทิ ธิขอให้บางจากระงับการใช้ขอ้ มูลของท่านด้วยเหตุตามทีก่ ฎหมายกาหนดได้
(7)

สิ ทธิ ในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Right to Rectification)

บางจากพยายามทีจ่ ะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทัง้ นี้
กรณีทท่ี ่านเห็นว่าข้อมูลที่บางจากมีอยู่นัน้ ไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสทิ ธิ
ขอให้บางจากแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
(8)

สิ ทธิ ในกำรร้องเรียน

ท่านมีสทิ ธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ
บางจากฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้
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4.2

ช่องทำงกำรใช้สิทธิ

ท่านสามารถใช้สทิ ธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
– E- mail: privacy@bangchak.co.th
– Call Center 1651
– การตัง้ ค่าความเป็ นส่วนตัว (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันในโทรศั
่
พท์เคลื่อนที)่
– การตัง้ ค่าการแจ้งเตือน (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันในโทรศั
่
พท์เคลื่อนที)่
ทัง้ นี้ ในกรณีท่านประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ขอให้ท่าน Download “แบบฟอร์ม
คาร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ได้ทน่ี ่ี และส่งแบบฟอร์มทีก่ รอกข้อความแล้วทางอีเมล privacy@bangchak.co.th
4.3

ระยะเวลำกำรดำเนิ นกำรตำมสิ ทธิ

บางจากจะดาเนินการตามคาร้องขอใช้สทิ ธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ต่อไปนี้
โดยระยะเวลาดังกล่าว จะเริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่บางจากได้รบั ข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินการตามสิทธิของท่านทัง้ หมดแล้ว
ทัง้ นี้ จนกว่าการดาเนินการตามคาร้องขอใช้สทิ ธิจะแล้วเสร็จ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่ ก็บอยู่ในฐานข้อมูลของบางจากจะ
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใดและอาจยังคงถูกประมวลผลอยู่ และท่านอาจได้รบั การติดต่อจากบางจาก พันธมิตรของบาง
จาก หรือบุคคลผูซ้ ง่ึ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิ ทธิ ของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลำกำรดำเนิ นกำร

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

7 วัน

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

30 วัน

3. สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

30 วัน

4. สิท ธิใ นการคัด ค้า นการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล

30 วัน

5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

30 วัน

6. สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล

30 วัน

7. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

30 วัน

8. สิทธิในการร้องเรียน

-
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5.

มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1

กำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บางจากได้จดั ให้มมี าตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยทีเ่ หมาะสม เพื่อป้ องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
5.2

กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผ้ปู ระมวลผลข้อมูล

บางจากจะกากับดูแลบุคคลอื่นซึ่งบางจากมอบหมายให้ดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั ่งหรือในนามของ
บางจากอย่างเหมาะสม
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6.

รำยละเอียดกำรติ ดต่อ

ในกรณีท่มี ีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สทิ ธิของท่าน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบางจากได้ตาม
ช่องทางดังต่อไปนี้
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานทีต่ ดิ ต่อ: บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 8 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์: +66 2335 8888
อีเมล:
privacy@bangchak.co.th
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7.

กำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์อื่นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบำงจำก

เนื่องจากคาประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สาหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ของบาง
จากเท่านัน้ หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อ่นื แม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์บางจาก การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะ
เป็ นไปตามคาประกาศความเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์นนั ้ ซึง่ ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับบางจาก
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8.

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกำศควำมเป็ นส่วนตัว

บางจากมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาประกาศนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็ นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านจะได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสม หากคาประกาศนี้มกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ บาง
จากจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางทีเ่ หมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564
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