บริษัท จีแคป จํากัด(“บริษัทฯ”) ให้ความสําคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานและพนักงานให้
เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบายคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ("นโยบายฉบับนี") จัดทําขึนในนามของบริษัท จีแคป
จํากัด มีสถานะทางกฎหมายเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแยกต่างหากจากกันสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี
นโยบายฉบับนีจัดทําขึนเพือแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิ ดเผย
รวมถึงสิทธิต่างๆของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูส้ มัครงานหรือพนักงานของบริษัทฯ และเป็ นการกําหนด
หลักการพืนฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูส้ มัครงานหรือพนักงานของบริษัทฯ บริษัท จีแคป
จํากัด จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มหรือประเภททีทางบริษัทฯ เก็บรวบรวม
ภายใต้นโยบายฉบับนี กลุ่มหรือประเภทของบุคคลทีบริษัทฯ ทําการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลประกอบด้วย
1.1 ผูส้ มัครงาน ซึงหมายถึง บุคคลทีอาจได้รบั คัดเลือกเป็ นบุคลากรของบริษทั ฯ โดยบริษัทฯ อาจเป็ นผูเ้ ก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานเองโดยตรง หรือได้รบั จากบุคคลภายนอกก็ได้
1.2 บุคลากร ซึงหมายถึง บุคคลซึงทํางานหรือปฏิบตั ิหน้าทีใดๆ ให้กบั บริษทั ฯ และได้ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือ
ค่าตอบแทนอืนจากบริษัทฯ เพือตอบแทนการทํางาน เช่น กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ พนักงาน บุคลากร ผูฝ้ ึ กงาน หรือ
บุคคลอืนใดทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
1.3 ผูท้ ีเกียวข้องกับผูส้ มัครงานและบุคลากร ซึงหมายถึง บุคคลทีเกียวข้องกับผูส้ มัครงานและบุคลากรของ
บริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงผูท้ ีมีขอ้ มูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องกับกระบวนการทีเกียวข้อง เช่น
บุคคลในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น) บุคคลทีสามารถติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน บุคคลอ้างอิง
(Reference Person) ผูร้ บั ผลประโยชน์ และผูค้ าประกั
ํ
นการทํางาน เป็ นต้น
2. วิธีการเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ
2.1วิธีทีทางบริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี
•(ก)

ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านให้ไว้กบั บริษทั ฯ โดยตรง
ท่านอาจให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั ฯ โดยตรง เช่น เมือท่านสมัครงานและมีเอกสารประกอบการสมัครงาน
ให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าโดยการ walk-in การสมัครทีบริษัทโดยตรงหรือการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ

(https://www.gcap.co.th/gcapgold/jobs) และรวมถึงกรณีทท่ี านเข้าสัมภาษณ์งาน เข้าทําสัญญากับบริษัทฯ และส่ง
มอบเอกสารต่างๆ ซึงจะมีขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่มาให้กบั บริษัทฯ เป็ นต้น
•(ข)
ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัตผิ า่ นช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น การใช้คกุ กี
(Cookies) หรือเทคโนโลยีอนๆ
ื ทีคล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิมเติมโปรดดู นโยบายเกียวกับคุกกี
•(ค)
ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทฯ ได้รบั มาจากบุคคลภายนอก
บริษัทฯ อาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทรับจัดหางาน บุคคลอ้างอิงของ
ท่าน หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา สือSocial Media หรือใบสมัครงานและ/หรือเอกสารของบุคคลซึงมีความเกียวข้องกับ
ท่าน บุคคลทีสามารถติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน บุคคลอ้างอิง ผูร้ บั ผลประโยชน์ หรือผูค้ าประกั
ํ
นการทํางานของบุคคล
ดังกล่าว เป็ นต้น
2.2 ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบั การแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ตามทีระบุในนโยบายฉบับนี
ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือหากเป็ นกรณีทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ใดต้องได้รบั ความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านโดยตรง
2.3 ในกรณีทีบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลในส่วนทีเกียวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ ทางบริษัทฯจะเก็บรวบรวมและ
ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เดิมทีทางบริษัทฯ ได้แจ้งท่านในเรืองการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึง
ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อทีระบุไว้ในข้อ 10 ของ
นโยบายฉบับนี ทังนี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดําเนินการตามที
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีทางบริษัทฯ เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้นโยบายฉบับนี ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที
ท่านให้ไว้กบั บริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทั ฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที
บริษัทฯ ได้รบั มาจากบุคคลภายนอก ได้แก่
3.1รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ เพศ นําหนัก ส่วนสูง ข้อมูลเกียวกับบัตรที
ออกให้โดยทางราชการ (เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทํางาน ใบขับขีและใบอนุญาตอืนๆ เป็ น

ต้น)รูปถ่าย ลายมือชือ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (เช่น บิดา มารดา
คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น) ข้อมูลสุขภาพ เป็ นต้น
3.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผใู้ ช้สาํ หรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line
ID) ข้อมูลผูท้ สามารถติ
ี
ดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน และข้อมูลบุคคลอ้างอิง เป็ นต้น
3.3 ข้อมูลเกียวกับการศึกษา การฝึ กอบรม เช่น ประวัติการศึกษาและการฝึ กอบรม (เช่น ชือสถาบัน คณะ
สาขาวิชา และปี ทีจบ เป็ นต้น) หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา ข้อมูลการอบรม ความสามารถทางภาษา
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอืนๆ เป็ นต้น
3.4 ข้อมูลเกียวกับการสมัครงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน ข้อมูลทีปรากฏใน Resume/CV ข้อมูล
ประวัติอาชญากรรม ตําแหน่งทีสมัคร เงินเดือนทีคาดหวัง ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน หลักฐานหรือหนังสืออ้างอิงต่างๆ และ
ข้อมูลทีปรากฏในแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ (เช่น ผลการประเมิน ความรูแ้ ละประสบการณ์ คุณลักษณะส่วนบุคคล
การทํางานกับผูอ้ นื และศักยภาพ) เป็ นต้น
3.5 ข้อมูลทีใช้ประกอบเป็ นหลักฐานในการสมัครงานหรือทํานิติกรรมต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลทีปรากฏใน
สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบเปลียนชือนามสกุล สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบสําคัญการเกณฑ์
ทหาร สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบตั ร แบบแจ้งขออนุมตั ิเงินเดือนพนักงานใหม่และบรรจุ
เป็ นรายเดือน ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจร่างกายก่อนเข้าทํางาน แบบระบุนามผูร้ บั ผลประโยชน์ แบบขึนทะเบียน
ผูป้ ระกันตน หนังสือยินยอมให้สอบประวัติบคุ คล รายงานผลการตรวจสอบประวัติบคุ คล สัญญาจ้างงาน หนังสือคํา
ประกันการทํางานและเอกสารทีเกียวข้อง (เช่น หนังสือรับรองตําแหน่ง หนังสือรับรองเงินเดือน สําเนาทะเบียนการค้า หรือ
เอกสารจัดตังบริษทั ทีมีชือผูค้ าประกั
ํ
นการทํางานเป็นเจ้าของหรือเป็ นหุน้ ส่วน เป็ นต้น) และหนังสือมอบอํานาจ เป็ นต้น
3.6 ข้อมูลเกียวกับการทํางานและการประเมินผล เช่น รหัสบุคลากร ตําแหน่ง แผนก สังกัด การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน พฤติกรรมในการทํางาน ผลงานและ/หรือรางวัลทีเคยได้รบั ข้อมูลการฝึ กอบรม ข้อมูลการลงโทษทางวินยั
ข้อมูลทีปรากฏในหนังสือโอนย้ายบุคลากรข้ามบริษัท สัญญายืมตัวบุคลากร ใบลาออกจากการเป็ นบุคลากร และเหตุผลที
ลาออก เป็ นต้น
3.7 ข้อมูลเกียวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน โบนัส รายละเอียดเกียวกับ
ค่าบําเหน็จ สวัสดิการ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลของผูค้ าประกั
ํ
นการทํางาน ข้อมูลของผูร้ บั ผลประโยชน์ ข้อมูลเกียวกับการ
ประกันสังคม ข้อมูลเกียวกับกองทุนสํารองเลียงชีพ ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี และ/หรือผลประโยชน์อืนๆ ข้อมูลส่วน
บุคคลทีปรากฏในใบรับรองแพทย์ รายงานสุขภาพประจําปี แบบแจ้งการลาคลอด แบบเบิกเงินยืมสวัสดิการ หนังสือ
ยินยอมให้หกั เงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี แบบการเรียกค่าสินไหมทดแทน (สําหรับการประกันอุบตั ิเหตุ และประกัน
ชีวิต) และแบบขออนุมตั ิผลประโยชน์เมือพ้นสภาพบุคลากรสําหรับการเกษียณอายุ เป็ นต้น

3.8 ข้อมูลเกียวกับสถิติทางทะเบียน เช่น วันทีเริมงาน วันครบกําหนดทดลองงาน วันและเวลาทีเข้าทํางาน
จํานวนชัวโมงทีทํางาน จํานวนชัวโมงทีทํางานล่วงเวลา วันหยุดพักผ่อนประจําปี วันลา แบบแจ้งการลา รายละเอียดการ
ลารวมถึงสาเหตุการลา บันทึกการเข้าออกบริษัทฯ และการบันทึกการใช้ระบบต่างๆ ของบริษัทฯ เป็ นต้น
3.9 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจําเครืองคอมพิวเตอร์ (IP
Address) และข้อมูลทีบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอนที
ื คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น
3.10 ข้อมูลอืนๆ เช่น การบันทึกเสียงการสนทนา และการบันทึกภาพนิงและภาพเคลือนไหวผ่านกล้องวงจรปิ ด
(CCTV) เป็ นต้น
ทางบริษัทฯ อาจมีคาํ ถามเกียวกับเชือชาติ/ชาติกาํ เนิด เพศ และความทุพพลภาพ รายละเอียดเรืองความพิการ
ใดๆ และการให้ความช่วยเหลืออืนใดทีทางบริษทั ฯ จะต้องเพิมเติมให้ท่านในสถานทีทํางาน ซึงสอดคล้องกับกฎหมายทีใช้
บังคับ เพือการตรวจทานระเบียบข้อบังคับในเรืองโอกาสการจ้างงานทีเท่าเทียม และอาจมีการสอบถามประวัติ
อาชญากรรมภายหลังการเสนอจ้างงานอย่างมีเงือนไข โดยเป็ นไปตามกฎหมายทีใช้บงั คับ ทางบริษัทฯ อาจจะขอให้ท่าน
หลีกเลียงไม่แจ้งข้อมูลในใบสมัครซึงข้อมูลนันอาจเข้าข่ายข้อมูลทีละเอียดอ่อนภายใต้กฎหมายทีใช้บงั คับ เว้นแต่มี
ข้อกําหนดเฉพาะหรือข้อกําหนดตามกฎหมาย ข้อมูลทีละเอียดอ่อนนันรวมถึงข้อมูลเชือชาติ ศาสนา ชาติพนั ธุ์ สัญชาติ
สัญชาติทีกําเนิด เอกลักษณ์ทางเพศ สถานะการสมรส ข้อมูลการเจ็บป่ วยหรือสุขภาพ (รวมถึงสถานะความพิการ) ข้อมูล
พันธุกรรม ความเชือทางการเมืองหรือแนวปรัชญา การเป็ นสมาชิกสมาคมการค้าหรือพรรคการเมือง สถานะการเป็ นทหาร
รูปถ่าย ข้อมูลตรวจสอบปูมหลัง ข้อมูลทางคดี อย่างเช่น ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลการถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย
หรือถูกลงโทษทางวินยั อืนๆ
ข้อมูลใดทีท่านให้ผ่านทางเว็บไซต์รบั บริษทั จัดหางาน หรือข้อมูลทีท่านได้แจ้งให้แก่ผเู้ ชียวชาญด้านการจัดจ้างผู้
มีความรูค้ วามสามารถได้รบั ทราบนัน จะต้องเป็ นความจริง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การให้
ข้อมูลทีไม่ถกู ต้อง ไม่ครบถ้วน หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้นนอาจส่
ั
งผลให้การสมัครงานของท่านถูกปฏิเสธในระหว่าง
ขันตอนการรับสมัคร หรือหากทางบริษัทฯ ทราบในภายหลังทีบริษัทฯ ได้มีการจ้างงานแล้ว ก็อาจมีโทษทางวินยั ซึงรวมถึง
การเลิกจ้าง และท่านยังต้องรับผิดชอบให้การรับรองว่าข้อมูลทีท่านส่งให้นนไม่
ั ไปละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก
หากท่านให้รายละเอียดส่วนบุคคลอ้างอิงหรือบุคคลใดก็ตามในใบสมัคร ท่านจะต้องได้รบั ความยินยอมจาก
บุคคลดังกล่าวก่อนจะมอบรายละเอียดส่วนบุคคลนันให้กบั ทางบริษัทฯ การมอบรายละเอียดส่วนบุคคล นันหมายถึงท่าน
ยืนยันว่าตนเองได้รบั ความยินยอมเหล่านันแล้ว

4. หลักพืนฐานสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักพืนฐานทีทางบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทีเกียวกับท่านมีดงั นี
4.1เนืองจากท่านให้ความยินยอมทีจะให้ขอ้ มูลและให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลนัน
4.2เนืองจากข้อมูลนีจําเป็ นในการดําเนินตามขันตอนซึงคุณได้รอ้ งขอก่อนมีการจ้างงานคุณ
4.3เนืองจากข้อมูลนีมีความสําคัญกับทางบริษัทฯ โดยเฉพาะ และมีผลประโยชน์ทีชอบด้วยกฎหมายภายใต้
กฎหมายทีจะนําข้อมูลนันมาประมวลผล
4.4เพือจะปฏิบตั ิตามข้อผูกพันตามกฎหมาย
4.5ในกรณีจาํ เป็ นซึงจะต้องปกป้องผลประโยชน์อนั สําคัญของท่านหรือบุคคลใดก็ตาม
หากการเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลนันทําโดยท่านได้ให้ความยินยอม ท่านสามารถเพิกถอนการ
ยินยอมได้ทกุ เมือ หากกฎหมายทีใช้บงั คับอนุญาตให้ทาํ ได้
5. การใช้ข้อมูล
ข้อมูลทีท่านให้ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทรับจัดหางานหรือทีแจ้งไว้แก่ผเู้ ชียวชาญด้านการสรรหาผูม้ ีความรู ้
ความสามารถของบริษัทฯ จะถูกใช้เพือวัตถุประสงค์การสรรหา การจัดการ และการวางแผนด้านบุคลากรของบริษัท จี
แคป จํากัดตามทีกฎหมายทีใช้บงั คับอนุญาต
•เพือประมวลผลใบสมัครของท่าน
•เพือประเมินความรูค้ วามสามารถและคุณสมบัติของท่านบริษัทฯ อาจใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพือสรรหาผูส้ มัครใน
เชิงรุก โดยการประเมินข้อมูลทางอาชีพของผูส้ มัครเทียบกับคุณสมบัติทีต้องการของงาน หรือเพือการคัดกรองผูส้ มัครโดย
พิจารณาจากคําตอบของของผูส้ มัคร ซึงผลทีตามมาคือการคัดผูส้ มัครทีไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาขันต้นออกไปก่อน
ในประเทศซึงกฎหมายอนุญาตให้ทาํ ได้นนั ท่านอาจใช้สิทธิขอแทรกแซงกระบวนการ เพือแสดงความคิดเห็นของท่านและ
ประท้วงการตัดสินใจโดยติดต่อทางบริษัทฯโดยมีหวั ข้อตัวเลือกและการเข้าถึงข้อมูลทีด้านล่างนี บริษทั ฯ อาจะสร้างข้อมูล
เกียวกับคุณโดยใช้ความรูค้ วามสามารถและคุณสมบัตขิ องท่าน ซึงสามารถใช้เพือระบุโอกาสด้านงานอาชีพเพิมเติมในวัน
ข้างหน้า
•การตรวจสอบจากแหล่งอ้างอิง
•เพือสนองตอบคําถามของท่านและเพือสือสารเกียวกับการสมัครงาน และเพือส่งข้อมูลเกียวกับเว็บไซต์ประกาศ
รับสมัครงานให้กบั ท่าน และเปลียนเงือนไขและนโยบาย
•เพือปฏิบตั ิตามหรือตรวจทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือระเบียบทีใช้บงั คับ
•เพือดําเนินการตรวจสอบประวัติเท่าทีกฎหมายทีใช้บงั คับอนุญาตให้ทาํ ได้
•เพือปกป้องผลประโยชน์ทีชอบด้วยกฎหมายของผูอ้ ืน ยกตัวอย่างเช่น เพือวัตถุประสงค์ทางด้านบริหารจัดการ
ของบริษัท จีแคป จํากัดและตามข้อกําหนดทัวไปในการดําเนินธุรกิจภายในบริษัทฯและนิติบคุ คลในเครือของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆ ทีเกียวกับท่านจะถูกเพิมเข้ายังระบบหรือฐานข้อมูลของบริษัทฯ และจะถูกเก็บ
รักษาและใช้เพือพิจารณาโอกาสการทํางานทีบริษัท จีแคป จํากัดและนิติบคุ คลในเครือของบริษทั นอกเหนือจากตําแหน่ง
ทีท่านได้สมัครบริษทั ฯ อาจติดต่อท่านทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์เพือแจ้งโอกาสงานอืนๆ ซึงอาจเหมาะสมกับคุณสมบัติ
หรือความต้องการของท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทําเช่นนัน โปรดติดต่อบริษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที
ระบุไว้ในข้อ10 ของนโยบายฉบับนี
หากบริษทั ฯ ได้ทาํ การจ้างท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านมอบให้อาจถูกนําไปรวมไว้ในระบบทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทฯ และนําไปใช้เพือจัดการกระบวนการจ้างงานใหม่ และอาจถูกนําไปใช้เพือจุดประสงค์อนๆ
ื ทีเกียวกับการจ้างงาน
การให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์บริษทั รับจัดหางาน หรือทีได้แจ้งไว้แก่ผเู้ ชียวชาญด้านการสรรหาผูม้ ีความรูค้ วามสามารถนันจะต้องทําโดยสมัครใจ และมีความสําคัญสําหรับขันตอนการจัดจ้างบุคลากร ตามข้อกฎหมายทีใช้บงั คับ หาก
ท่านไม่ได้ให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอ บริษัทฯจะไม่สามารถพิจารณาใบสมัครงานของท่าน หรือหากท่านได้รบั การว่าจ้างแล้ว ก็
ยังรวมไปถึงการเลือนตําแหน่ง การโอนย้าย หรือการย้ายงาน

6.การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะไม่นาํ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิ ดเผยแก่บคุ คลภายนอก เว้นแต่กรณีดงั นี
6.1 เพือวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน โดยบริษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลของท่านกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและผู้
พิจารณาใบสมัครของท่าน
6.2 คําสังศาล พนักงานเจ้าหน้าที หรือ กฎหมาย เพือให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
โปรดทราบว่า บริษัทฯ อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือ ธรรมนิติ ด้วยกัน เพือการ
ให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลทีอาจส่งต่อได้แก่ ชือ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร ทีอยู่อีเมล ชือบริษทั ตําแหน่งงาน โดยจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเพือบางวัตถุประสงค์เท่านัน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อนๆ
ื โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการปฏิบตั ิเกียวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลทีใช้ผ่านเว็บไซต์อืน นอกเหนือจากเว็บของบริษัทฯ เอง
7.การรักษาความปลอดภัย
ทางบริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลทีเหมาะสม ดังนี
7.1 บริษทั ป้องกันมิให้ขอ้ มูลสูญหาย การเข้าถึง ทําลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ไม่ได้รบั อนุญาต
7.2 บริษทั ฯ จํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สาํ หรับพนักงาน ลูกจ้าง ทีจําเป็ นต้องทราบข้อมูลนันเพือทําการ
ประมวลผลข้อมูลให้โดยต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการรักษาข้อมูลทีเป็ นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด

7.3 ในกรณีที บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทอืนๆ เพือให้บริการในนามของบริษทั ฯ และมอบหมายให้บริษัทเหล่านัน
รับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษทั ฯ จะเลือกจ้างบริษัทรับเหมา ในช่วงทีเหมาะสมและเพือความ
ปลอดภัย ทางบริษัทฯ จะกําหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทังหมดทีจําเป็ นเกียวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
7.4 การเข้ารหัส บริษทั ฯ ใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพือความปลอดภัยในการส่งผ่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจําเป็ นเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนันๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการเปลียนแปลงได้ โดยขึนอยู่กบั
วัตถุประสงค์ทีกําหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นระยะเวลา
ตามทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด (ถ้ามี) โดยคํานึงถึงอายุความตามกฎหมายสําหรับการดําเนินคดีทีอาจเกิดขึนจากหรือ
เกียวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ และคํานึงถึงแนวปฏิบตั ิของบริษทั ฯ และของภาคธุรกิจ
ทีเกียวข้องสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็ นสําคัญ
ทังนี บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ทีนิติสมั พันธ์ระหว่าง
ท่านกับบริษัทฯ สินสุดลง และทางบริษทั ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหาก
กฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจําเป็ นต่อการก่อตังสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ
หลังจากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จะลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการ
จัดเก็บในระบบของบริษัทฯ และของบุคคลอืนซึงให้บริการแก่บริษัทฯ (ถ้ามี) หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูล
ทีไม่สามารถระบุตวั ท่านได้ เว้นแต่จะเป็ นกรณีทีบริษทั ฯ สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องกําหนด ทังนี สําหรับรายละเอียดเพิมเติม
เกียวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังบริษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อทีระบุ
ไว้ในข้อ 10 ของนโยบายฉบับนี
9. สิทธิตา่ งๆ ของท่านเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี ภายใต้
หลักเกณฑ์ และเงือนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทังนี หากท่านประสงค์ทีจะขอใช้สิทธิของท่าน
ท่านสามารถติดต่อมายังบริษทั ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อทีระบุไว้ในข้อ 10 ของนโยบายฉบับนี
9.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่
ท่าน ทังนี ตามทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
9.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิทีจะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอืน หรือตัวท่านเอง เว้นแต่ไม่สามารถทําได้ในกรณีทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลกําหนด
9.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกําหนด
9.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบ ทําลายหรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ใน
กรณีทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
9.5 สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษทั ฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
9.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนันไม่ถกู ต้อง ไม่เป็ น
ปั จจุบนั ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
9.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ในกรณีทีบริษทั ฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมีสิทธิในการ
เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษทั ฯ ได้
9.8 สิทธิในการยืนข้อร้องเรียน
หากท่านมีความกังวลหรือมีขอ้ สงสัยเกียวกับแนวทางการปฏิบตั ิของบริษัทฯ เกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อทีระบุไว้ในข้อ 10 ของนโยบายฉบับนี ทังนี ในกรณีทีมีเหตุว่าบริษัทฯ ได้ทาํ
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิยืนข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชียวชาญทีได้รบั
การแต่งตังโดยคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกําหนด

ทังนี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําร้องขอใช้สิทธิของท่านและดําเนินการตามทีกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
10. วิธีการติดต่อบริษัทฯ
บริษัท จีแคป จํากัด เป็ นผูป้ ระสานงานเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ หากท่านมีความ
ประสงค์ทีจะใช้สิทธิของท่านทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีขอ้ สงสัยเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ภายใต้นโยบายทีกําหนดไว้ในประกาศฯ นี ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี
บริษัท จีแคป จํากัด
สถานทีติดต่อ: เลขที 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล:hr_manager@gcap.co.th หรือhr_recruitment@gcap.co.th
หมายเลขโทรศัพท์: 02-215-7500
11. การเปลียนแปลงประกาศฯ ฉบับนี
บริษัทฯ อาจปรับปรุ งหรือเปลียนแปลงนโยบายส่วนบุคคลนีเป็ นครังคราวเพือให้สอดคล้องกับการทํางานของ
บริษัททีเกียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
กฎหมายอืนทีเกียวข้องกําหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลียนแปลงประกาศฯ และประกาศฉบับ
ปรับปรุงผ่านช่องทางอืนๆ ของบริษัทฯ ทังนี บริษทั ฯ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบการเปลียนแปลงประกาศฯ ฉบับนีเป็ น
ระยะๆ

