คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจบริการด้านการให้คำปรึกษาพัฒนาองค์กร
วิจัยและสำรวจข้อมูล ฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อยกระดับศักยภาพด้าน
บริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจากการทีพ่ ระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ ทำให้เกิดสิทธิของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดทำคำ
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว นี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างความ
เชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของบริษัท ทริส คอร์
ปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม
ใช้ และเปิดเผย (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซึ่ง
ต่อไปนี้ เรียกว่า “ทริส”) ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจาก
ท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้
1. คำนิยาม
“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ
ในอนาคต รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็
ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน
การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งาน
โดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสิน ใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุ มข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“ทริส” หมายถึง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“ท่าน”หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ทริส ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เฉพาะ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ กับกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อให้
บริการของทริส
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“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายถึง พนักงานและผู้ปฏิบัติงานให้กับทริส
“ผู้ใช้บริการ” ได้แก่
(1) ผู้มีส ่วนเกี่ยวข้องงาน/โครงการให้บริการของทริส ซึ่ง หมายถึง ผู้ ที่มีส ่ว นเกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการของการให้คำปรึกษาพัฒนาองค์กร วิจัยและสำรวจข้อมูล ฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ
และประเมินผลการดำเนินงาน ต่อองค์กร หน่วยงานต่างๆ
(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึง่ หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ดำเนินการโดยทริสหรือส
ถาบันที่อยู่ในความควบคุมของทริส ทั้งที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมในชั้นเรียน หลักสูตรฝึกอบรม
แบบออนไลน์ และหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning

“ผู้ใช้งานเว็บไซต์” หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของ ทริส
“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ” หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การดำเนิน งานเพื่อให้บริการของทริ ส
ที่นอกเหนือจาก ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้งานเว็บไซต์
2. รายละเอียดทั่วไป
คำประกาศเกี่ยวกับ ความเป็น ส่วนตัว นี้ จัด ทำขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอีย ดและวิธ ีการจัด การและ
ประมวลผลข้อมูลส่ว นบุคคลที่ ทริส ได้ร ับ มาจากท่าน วัตถุป ระสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ
ประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีทที่ ริสเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทริสจะดำเนินการ
กับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
3. เกี่ยวกับทริส
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับทริส (www.tris.co.th)
4. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 ทริส เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ ทริสโดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ ทริสโดยตรง
กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับ ทริสเพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่างๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร
เพื่อใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชม
แก่ทริส เป็นต้น
(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ทริสเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: ทริสอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
เทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing)
ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมใน
นโยบายการใช้คุกกี)้
4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามที่
ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม
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ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่านทริสจะขอความยินยอมจาก
ท่านเพื่อให้ทริสสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทริสเก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้
(ก) ลูกค้า ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วม
สัมมนา และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากทริส ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(ข) คู่สัญญา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของทริส ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมี
ความเกี่ยวข้องตามสัญญาใดๆ กับทริส ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่
ปรึกษา และบุคคลอื่นๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
(ค) บุคลากรของทริส ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่ทริส
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใด
โดยตรงจาก ทริส และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของทริส
(ง) ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่ ทริส
ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงาน/เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้
ฝึกงาน ซึ่งยังไม่ได้รับคัดเลือกจากทริส และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง
5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้ค ำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ ทริสโดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ ทริสเก็บรวบรวมจากท่านโดย
อัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ทริสได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น
(ก) ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนา
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูล
บุคคลในครอบครัว
(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการ
ตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ
(ค) ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย
และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตัว (Identity Information) รวมถึงการใช้งานระบบต่างๆของทริส
อาทิ ข้อมูลลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบของทริส (เช่น ระบบ OKM Self - Assessment เป็นต้น) ชื่อ
บัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ
(PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่างๆ ข้อมูลที่ท่านได้แ ก้ ไข
คำประกาศเกีย่ วกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ทริส คอร์ปอเรชัน่ (มิถนุ ายน 2565)

3

ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่นๆ ที่ทริสมี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดง
ผ่านระบบของทริส (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของท่านในระบบของทริส ข้อมูลการทำแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับทริสหรือทีมงานของทริส
(ฉ) ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่างๆของทริส ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้
งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูล
เครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser)
ข้อมูล บัน ทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูล แอปพลิเคชัน หรือเว็บ ไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่ อนและหลัง (Referring
Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา และ
ข้อมูลทีท่ ริสได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
(ช) ข้อมูล เกี่ยวกับ การศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการ
ฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา
ความสามารถทางภาษา ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน ข้อมูลการฝึกอบรม วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร
ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง
(ซ) ข้อมูลอื่นๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสีย งผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพ
และเสียง บันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการใช้บริการต่างๆ ของทริส

5.3 ในกรณีที่ทริสเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทริส จะ
ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 ทริส ประมวลผลข้อมูลส่ว นบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ (รวมเรีย กว่า “วัตถุป ระสงค์ที่
กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับทริส หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการ
ตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
(ข) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของทริส
(ค) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของทริส หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
นอกเหนือไปจากทริส
(ง) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ ทริส
หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ทริส
(จ) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(ฉ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่
เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
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(ช) ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับทริส เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมาย
ตามกรณีที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้หากทริสขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทริส
จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และทริส
จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่ทริสสามารถทำได้ตาม
กฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน
วัตถุประสงค์ที่กำหนด

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

(ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ
หรือใช้บังคับกับทริส
- การปฏิบัติหน้าที่ของทริสตามกฎหมายใดๆ ที่
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ
เกี่ยวข้องทีบ่ ังคับใช้กับทริส รวมถึงการปฏิบัติตาม
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติ
คำสั่งศาล
หน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือ
ใช้บังคับกับทริส กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่า
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่
มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมในอนาคต
(ข) เพื่อให้บริการทีป่ รึกษาพัฒนาองค์กร

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ
- การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่
ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับทริส หรือเพื่อใช้
ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่
ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น

(ค) เพื่อให้บริการประเมินผลการดำเนินงาน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ
- การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่
ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับทริส หรือเพื่อใช้
ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่
ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น

(ง) เพื่อให้บริการวิจัยและสำรวจข้อมูล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ
- การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่
ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับทริส หรือเพื่อใช้
ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่
ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น
- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากการขอ
ความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน ทริสจะ
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ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมอย่าง
ชัดแจ้งจากท่าน

(จ) เพื่อให้บริการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ
- การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่
ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ ทริส หรือเพื่อใช้
ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่
ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น
- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากการขอ
ความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน ทริส จะ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมอย่าง
ชัดแจ้งจากท่าน

(ฉ) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง
นักศึกษาฝึกงาน และเพื่อบริหารจัดการอื่นอัน
อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพถ่าย
บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา
การส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับ
สมัครฝึกงาน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรา
กำลังคนของ ทริส
- เพื่อบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน
ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ท่าน
ตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่าน
- เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่าน รวมถึง
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและ
บันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การ
หักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงาน การ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ
- การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับ
ทริส หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของ
ท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
- การปฏิบัติหน้าที่ของทริส ตามกฎหมายใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับทริส รวมถึงการปฏิบัติตาม
คำสั่งศาล
- ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของทริส หรือของ
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากทริส
- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากการขอ
ความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน ทริสจะ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมอย่าง
ชัดแจ้งจากท่าน
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ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

บริหารจัดการกองทุนประกันสังคม กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพให้กับท่าน
- เพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหา
อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และ
สวัสดิการต่างๆ ให้กับท่าน อาทิ ประกัน
สุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล
- เพื่อเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่าง ๆ และ
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของทริส
(ช) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
- เพื่อตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ และดำเนิน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของทริส
- เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่าน (หรือ
องค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อซื้อสินค้าหรือ
บริการจากท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็น
ตัวแทน) รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหาร
จัดการสัญญาระหว่างทริสกับท่าน (หรือ
องค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินค้าหรือบริการ ดำเนินการที่เกี่ยวกับการ
รับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรือเรียกเก็บ
เงิน ค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ให้กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)
(หากมี)
- เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างทริส
กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)
- เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและ
บันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การ
หักภาษี ณ ที่จ่าย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ
- การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่
ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับทริส หรือเพื่อใช้
ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่
ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น
- การปฏิบัติหน้าที่ของทริส ตามกฎหมายใดๆ ที่
เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับทริส รวมถึงการปฏิบัติตาม
คำสั่งศาล
- ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของทริส หรือของ
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากทริส

(ซ) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ
- เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่าน - ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของทริส หรือของ
เพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากทริส
ในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครอง
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำประกาศเกีย่ วกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ทริส คอร์ปอเรชัน่ (มิถนุ ายน 2565)

7

วัตถุประสงค์ที่กำหนด
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อาทิ การให้บริการ Wi-Fi โดยในส่วนนี้ ทริส
อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่
จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส
(Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการ
สุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคล
อื่นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการ
ละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่
เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
ของทริส
- เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคาร และเพื่อทำให้
มั่นใจว่าอาคารและพื้นที่ทริสมีความปลอดภัย
และความมั่นคงต่อบุคลากรของทริสและผู้มา
ติดต่อทริส รวมทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูล
ต่างๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดเก็บในอาคาร เพื่อเฝ้า
สังเกตและตรวจตราการเข้าออกอาคาร
สถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ห้องที่มี
การป้องกัน โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงปฏิบัติการ
และพื้นที่อื่น (รวมเรียกว่า “อาคารและ
พื้นที่”) ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าออกอาคาร
และพื้นที่ของทริส โดยไม่ได้รับอนุญาต และ
เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การเข้าออก
อาคารและพื้นที่ของทริส โดยไม่ได้รับอนุญาต
การโจรกรรม อัคคีภัย หรือการทำร้ายร่างกาย
- เพือ่ การบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและ
เสียง บันทึกเสียงการสนทนา
(ฌ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ ทริส แจ้งให้ท่าน
ทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
- ทริสจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใด
อันเป็นเหตุให้ทริสต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่
คำประกาศเกีย่ วกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ทริส คอร์ปอเรชัน่ (มิถนุ ายน 2565)
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ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อทริสประสงค์ที่จะให้มี
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้
หรือเมื่อทริสมีความจำเป็นต้องขอความ
ยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อท่าน
ผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้ทริสไว้

6.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทริสจะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตาม
ข้อ 6.1 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำ
สัญญากับท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่าน
ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ ทริส อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือทริสอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว ทริส
อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน
6.3 ในกรณีที่ทริสจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ทริสจะจัดให้มี
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านควรอ่านคำ
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 ทริสอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ทริสและให้หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคลากรของทริสเท่าที่
เกี่ยวข้องและตามจำเป็น (need-to-know basis) เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ข) หน่ ว ยงานของรั ฐ หน่ ว ยงานที ่ ม ี ห น้ า ที ่ ก ำกั บ ดูแ ลตามกฎหมาย อาทิ กรมการปกครอง
กรมสรรพากร ประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

(ค) หน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อ
การฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล เป็นต้น
(ง) พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ ทริส
มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการ
พัฒนาปรับปรุง หรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน
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7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด
หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอม
จากท่าน ทริสจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน
7.3 ในกรณีที่ ทริสเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น ทริส จะจัดให้มีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
7.4 ในกรณีที่ทริสส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ ทริสจะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจ
ว่า ทริสได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐาน
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณีทริสอาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 ทริสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไป
โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ
8.2 ทริสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคำนึงถึง
แนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ทริสอาจทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้น จากการจัดเก็บหรือระบบของทริส โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
ทริสไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะ
ขององค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการของทริสนั้น ทริสอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุค คลที่
เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้นทริสจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความ
ยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำหนด
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ หาก
ท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อ ทริส ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 15. (วิธีการ
ติดต่อ) ด้านล่าง
10.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้ ทริสทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ให้แก่ท่านเท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้
10.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
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ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้
ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมู ลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่
สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
10.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และทริสจะดำเนินการดังกล่าว หากทริส
(ก) อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่ทริสสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอัน
ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมาย
(ข) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรง
(ค) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของทริส
ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผล โปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
ระงับไม่ให้ทริสประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
10.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านอาจขอให้ทริสลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ข) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และทริส
ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
(ค) ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 10.3 หรือ
(ง) เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือสถิติ เพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้
บรรลุว ัตถุป ระสงค์เ กี่ ยวกับ เวชศาสตร์ ป ้ อ งกั น หรื อ อาชีว เวชศาสตร์ หรือประโยชน์ส าธารณะด้า นการ
สาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
10.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้
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(ก) ทริสอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
(ข) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 10.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทน
(ค) ทริส ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นและ
ขอให้ทริส เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฎิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
(ง) ทริส อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 10.3 (ก) หรือตรวจสอบตามข้อ 10.3 (ค) เพื่อปฏิเสธการ
คัดค้านของท่านตามข้อ 10
10.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง
ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
10.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม
ในกรณีที่ทริสอาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิใน
การเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ ทริส ได้ ตลอด
ระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของทริส
10.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ
ทริสโดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 15. (วิธีการติดต่อ) ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทริสจะใช้พยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและ
ดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการตามคำร้องขอนั้น
ก่อให้เกิดภาระแก่ทริสเกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ
11. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ทริสได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม มี
ความปลอดภัย และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
12. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก
การให้บ ริการทริส อาจมีล ิง ก์เชื ่อ มโยงไปยัง เว็บ ไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของ
บุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่
กำหนดโดยทริสเท่านั้น ทริสไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ของ
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ท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่าน
จะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของทริสก็ตาม ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบ
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์
และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
13. กฎหมายที่ใช้บังคับ
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และ
ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความ
เป็นส่วนตัวนี้
14. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้
ทริสอาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทริสจะแจ้งให้
ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ทริสแนะนำให้ท่าน
ตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว
15. วิธีการติดต่อ

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน
ตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer, DPO)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
อีเมล dpo@tris.co.th
เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Management Officer, PMO)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2032 3000
อีเมล tris@tris.co.th

คำประกาศเกีย่ วกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ทริส คอร์ปอเรชัน่ (มิถนุ ายน 2565)
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