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คำประกำศว่ ำด้ วยควำมเป็ นส่ วนตัว
บทนำ
คาประกาศว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรื อการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิ ทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อไปนี้เรี ยกว่า “พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
ในคาประกาศนี้ “สานักงานฯ” และ “อีวาย” หมายถึง แต่ละบริ ษทั ทีเ่ ป็ นนิติบุคคลแยกกัน หรื อหมายรวมถึงบริ ษทั ทั้งหมดใน
กลุ่มบริ ษทั สานักงานอีวาย ประเทศไทย ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลภายใต้ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล

1. วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สานักงานฯเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย (“ประมวลผล”) จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
ลูกค้ ำและบุคคลที่สำนักงำนฯได้ รับข้ อมูลส่ วนบุคคลจำกกำรให้ บริ กำรแก่ ลูกค้ำของสำนักงำนฯ
เมื่อลูกค้าว่าจ้างให้สานักงานฯให้บริ การทางวิชาชีพ สานักงานฯจะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็ นต่อ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์หรื อตามฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การดังกล่าว
นอกจากนี้ สานักงานฯอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ สี่ านักงานฯไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงตามสัญญา
หรื อทางอื่น (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลพนักงานของลูกค้า และข้อมูลลูกค้าหรื อคู่คา้ ของลูกค้าของสานักงานฯ) โดยสานักงานฯ
จะขอรับการยืนยันจากลูกค้าของสานักงานฯว่าลูกค้ารายดังกล่าวมีอานาจในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับสานักงานฯเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการให้บริ การ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ให้กบั สานักงานฯนั้นตามกฎหมายที่บงั คับ
ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ทสี่ านักงานฯเก็บรวบรวมและใช้เพื่อการให้บริ การหลักของสานักงานฯนั้นได้มาจากลูกค้า
ของสานักงานฯ (หรื อทีส่ านักงานฯรวบรวมจากบุคคลภายนอกโดยตรงตามคาขอของลูกค้า) ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ประกอบด้วย แต่ไม่จากัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้
▪

▪
▪
▪
▪

ข้อมูลทัว่ ไป เช่น ชื่อของท่าน บริ ษทั ที่ท่านร่ วมงาน ตาแหน่งงานและความสัมพันธ์ของท่านกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่เพื่อส่งไปรษณี ย ์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชาระเงิน
รายละเอียดการจ้างงาน เช่น หมายเลขการจ้างงาน แผนกทีจ่ า้ งงาน บทบาทหน้าที่และระยะเวลาการจ้างงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านหรื อบุคคลภายนอกอื่นที่ท่านให้ไว้กบั สานักงานฯเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การรับบริ การของสานักงานฯ เป็ นต้น
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สาหรับงานบริ การบางอย่าง สานักงานฯอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น การให้บริ การยื่นแบบเสี ย
ภาษีตอ้ งมีการประมวลผลข้อมูลการชาระเงินโดยลูกค้าของสานักงานฯหรื อคู่สมรส และผูอ้ ยู่ในอุปการะ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรื อการบริ จาคให้องค์กรการกุศล และสานักงานฯต้องประมวลผลข้อมูลด้าน
สัญชาติ หรื อเพศเพื่อให้บริ การด้านการขอวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย (Immigration services)
นอกจากนี้ ในการให้บริ การที่ปรึ กษา การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวจะขึ้นอยู่กบั ขอบเขตการให้บริ การและ
ธุรกิจที่ให้บริ การ เช่น สานักงานฯอาจประมวลผลข้อมูลด้านสุ ขภาพหากสานักงานฯให้บริ การแก่ธุรกิจบริ การทาง
สุ ขภาพ ธุรกิจเภสัชกรรม หรื อธุรกิจประกัน
นอกจากนี้ สานักงานฯจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมข้อมูลที่อ่อนไหวบางประเภท ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพิจารณารับลูกค้าและการให้บริ การทางวิชาชีพ เพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมายหรื อข้อบังคับอื่นที่
บังคับใช้กบั สานักงานฯด้วย
การตรวจสอบอาจรวมถึง
▪
▪

▪
▪
▪

การยืนยันพิสูจน์ตวั ตน
การตรวจสอบความเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ที่แท้จริ ง (Ultimate beneficial ownership) ขององค์กรธุรกิจและ
นิติบุคคลอื่น ๆ
การตรวจสอบความขัดแย้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ลูกค้ารายอื่น
การต่อต้านการฟอกเงินจากการประกอบอาชญากรรม และการตรวจสอบการจัดหาเงินทุนของผูก้ ่อการร้าย
การตรวจสอบความเป็ นอิสระ

ผู้เข้ ำร่ วมกำรประชุ ม งำนสัมมนำ กิจกรรม และกำรบรรยำยเพื่อให้ ควำมรู้ที่จัดโดยสำนักงำนฯ
สานักงานฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม งานสัมมนา กิจกรรม และการบรรยายเพื่อให้
ความรู ้ที่จดั โดยสานักงานฯ (รวมเรี ยกว่า “กิจกรรม”) ทั้งนี้ สานักงานฯใช้ระบบที่หลากหลายในการจัดการลงทะเบียน
กิจกรรม โดยจะมีคาประกาศว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวของแต่ละระบบซึ่งจะอธิบายเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลโดยระบบนั้น สานักงานฯขอแนะนาให้ผเู ้ ข้าร่วมกิจกรรมอ่านคาประกาศว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวที่
แสดงไว้ในระบบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
เพื่อการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่กล่าวมา สานักงานฯจะทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ (แต่อยู่ภายใน
ขอบเขตที่จาเป็ นสาหรับแต่ละกิจกรรมเท่านั้น)
▪
▪
▪

ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่เพื่อส่งไปรษณี ย)์
ข้อมูลการทางาน (เช่น หน้าที่และตาแหน่งงาน)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่ วมกิจกรรม เช่น ข้อจากัดด้านอาหารหรื อความต้องการพิเศษ สถานะการ
ลงทะเบียน สถานะ/ประเภทของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
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สานักงานฯอาจบันทึกภาพ เสี ยง หรื อวิดีโอในพื้นที่สาธารณะภายในบริ เวณงานที่จดั โดยสานักงานฯ เพื่อนามาใช้เป็ น
สื่ อทางการตลาดของสานักงานฯ ทั้งนี้ ภาพและเสี ยงของผูเ้ ข้าร่ วมอาจจะถูกบันทึก โดยสื่ อที่บนั ทึกไว้จะมีการแก้ไข
คัดลอก จัดแสดง เผยแพร่ หรื อแจกจ่ายสื่ อที่บนั ทึกในภายหลังตามความจาเป็ น
บุคคลที่สำนักงำนฯติดต่ อทำงธุรกิจ
สานักงานฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลทีส่ านักงานฯติดต่อทางธุรกิจ (ลูกค้าทั้งในอดีต ปัจจุบนั และผู ้
ที่อาจเป็ นลูกค้าในอนาคต รวมถึงบุคคลที่ได้รับการว่าจ้าง หรื อมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าและบุคคลติดต่อในทางธุรกิจ
ดังกล่าว เช่น อดีตพนักงาน ที่ปรึ กษา หน่วยงานกากับดูแล และนักข่าว) ในฐานข้อมูลของสานักงานฯ ทั้งนี้ การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะสนับสนุนงานด้านการตลาดของสานักงานฯ โดยจะมีการส่งเอกสารตีพิมพ์ของ
สานักงานฯ จดหมายข่าว สื่ อทางการตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการเรี ยนรู ้ แบบสารวจความคิดเห็น และจดหมาย
เชิญเข้าร่ วมกิจกรรมให้แก่บุคคลตามรายชื่อบุคคลติดต่อในฐานข้อมูลของสานักงานฯ
สานักงานฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
▪
▪
▪
▪

ชื่อ ตาแหน่งงาน ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
ชื่อนายจ้างหรื อองค์กรที่บุคคลนั้นเกี่ยวข้อง
สื่ อทางการตลาดที่พึงประสงค์
การตอบรับจดหมายเชิ ญและการยืนยันการเข้าร่ วมกิจกรรม

ข้อมูลของบุคคลเพื่อติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้มีการร่ วมงานกับสานักงานฯจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของสานักงานฯ
เมื่อถึงเวลาที่กาหนด ในกรณี ที่ท่านประสงค์จะไม่รับข่าวสารทางการตลาดอีกต่อไป สานักงานฯจะบันทึกข้อมูลของ
ท่านไปยังรายชื่อของผูท้ ี่เลือกไม่รับการสื่ อสารจากสานักงานฯ
ผู้สมัครงำน
สานักงานฯเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ มัครงานที่ได้รับจากการสมัครงานกับสานักงานฯ โดยทัว่ ไป ข้อมูลนั้นรวมถึง
ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Curriculum vitae - CV) เอกสารแสดงตัวตน ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ข้อมูลการจ้าง
งานและข้อมูลบุคคลอ้างอิง
สานักงานฯใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครเพื่อพิจารณาตาแหน่งงานที่เหมาะสมกับทักษะ ประสบการณ์ และการศึกษา
ของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กบั ผูบ้ ริ หารในสายงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อ
การคัดกรองการเข้ารับสัมภาษณ์งาน ทั้งนี้ สานักงานฯจะทาการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น บันทึกการสัมภาษณ์ ผลการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ และรายละเอียดข้อเสนอการจ้างงาน หากท่านได้รับเชิญให้เข้าสัมภาษณ์งานและผ่านเข้าสู่
กระบวนการขั้นต่อไป
ในการสรรหาบุคลากรของสานักงานฯ สานักงานฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
ทางานในอนาคตของผูส้ มัครหรื อต่อผลประโยชน์การจ้างงานในอนาคต โดยต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจาก
เจ้าของข้อมูล เพื่อเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
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สานักงานฯรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผูส้ มัครจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:
▪
▪

▪

▪

จากผูส้ มัครโดยตรง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ผสู ้ มัครให้ไว้เมื่อสมัครงานโดยตรงผ่านเว็บไซต์ EY Careers
จากบริ ษทั จัดหางาน ตัวอย่างเช่น เมื่อบริ ษทั จัดหางานที่มีรายละเอียดของผูส้ มัครติดต่อสานักงานฯเข้ามาเพื่อ
แนะนาผูส้ มัครในฐานะผูส้ มัครที่มีศกั ยภาพ
ผ่านแหล่งข้อมูลสาธารณะทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ประวัติการทางานทีผ่ สู ้ มัครโพสต์ทางออนไลน์ (เช่น บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ทางานปัจจุบนั ของผูส้ มัคร หรื อบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมทางอาชีพ เช่น LinkedIn)
โดยการอ้างอิง ตัวอย่างเช่น ผ่านการอ้างอิงจากอดีตพนักงานหรื อนายจ้างหรื อจากบุคคลที่ใช้อา้ งอิงที่ผสู ้ มัคร
ได้ระบุไว้

พนักงำน
สานักงานฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่ได้รับมาตั้งแต่ในกระบวนสรรหาบุคลากร และจะมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็ นพนักงานของสานักงานฯ สานักงานฯจะ
ประมวลผลข้อมูลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตามสัญญาจ้าง เพื่อการกากับตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
นโยบายของสานักงานฯ และการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่สานักงานฯได้รับมาจากพนักงานโดยตรง ซึ่งรวมถึงข้อมูลผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น ชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน ข้อมูลอื่นเพื่อการตรวจสอบ และการ
จัดสวัสดิการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ซึ่งพนักงานต้องแจ้งบุคคลผูน้ ้ นั แล้วว่ามีการให้รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ
ของบุคคลดังกล่าวให้สานักงานฯเป็ นผูต้ ิดต่อในกรณี ฉุกเฉิน และพนักงานอาจให้คาประกาศว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวนี้
เพื่ออธิบายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิ ทธิของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี ทวั่ ไป สานักงานฯจะประมวลผลข้อมูลพนักงานที่ได้รับในกระบวนสรรหาบุคลากรของสานักงานฯและข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (แต่อาจไม่จากัดเฉพาะเท่านี้):
▪
▪

รายละเอียดบัญชีธนาคาร หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสื อเดินทาง
ข้อมูลผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น ข้อมูลการลงทุน การถือครองหลักทรัพย์ เป็ นต้น

สานักงานฯอาจจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของพนักงาน แต่สานักงานฯจาเป็ น
ที่จะต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานก่อนทีจ่ ะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ข้อมูลอ่อนไหวทีส่ านักงานฯ
ประมวลผล อาจรวมถึง:
▪
▪

▪

ข้อมูลที่เกี่ยวกับภาวะทางสุ ขภาพทั้งทางด้านร่ างกายหรื อจิตใจ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติที่ตอ้ งสงสัยและการกระทาความผิด
ตามกฎหมาย
ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) เพื่อการระบุตวั ตน เช่น ลายนิ้วมือ
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หากจาเป็ นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว สานักงานฯจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเมื่อได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งล่วงหน้าจากพนักงาน เว้นแต่เป็ นการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบภายใต้พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การประเมินความสามารถในการทางานของลูกจ้าง การให้บริ การด้านสุ ขภาพหรื อด้าน
สังคม หรื อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นจาเป็ นต่อการป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต
ร่ างกายหรื อสุ ขภาพของพนักงานหรื อเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย หรื อระเบียบอื่นใดที่ใช้บงั คับแก่สานักงานฯ
อดีตพนักงำน (Alumni)
สานักงานฯรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั อดีตพนักงานอยู่เสมอ อดีตพนักงานรวมถึงอดีตหุ้นส่วนสานักงานฯ พนักงาน
และพนักงานจ้างตามสัญญาว่าจ้าง โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะจากัดเพียงชื่อของท่าน รายละเอียดการติดต่อ
บทบาทหน้าที่ วันเริ่ มงาน ตาแหน่ง สายงาน เป็ นต้น เพื่อบันทึกข้อมูลของท่านลงในฐานข้อมูลอดีตพนักงานของ
สานักงานฯ เว้นแต่ท่านจะแสดงความจานงไม่เข้าร่ วมโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มอดีตพนักงานสานักงานฯ
ผู้จัดหำสินค้ำและบริกำร (Suppliers)
สานักงานฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การของสานักงานฯ (รวมถึงผูร้ ับจ้างช่วงและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การและผูร้ ับจ้างของสานักงานฯ) เพื่อบริ หารจัดการความสัมพันธ์และเพื่อทา
ตามสัญญาและเพื่อรับบริ การจากผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การของสานักงานฯ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สานักงานฯประมวลผลนั้นโดยทัว่ ไปจะจากัดเฉพาะข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ชื่อนายจ้าง หมายเลข
โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงิน
นอกจากนี้ ก่อนที่จะดาเนินการจัดหาผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การรายใหม่ สานักงานฯยังใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูจ้ ดั หาสิ นค้าและ
บริ การเพื่อตรวจสอบว่าสานักงานฯมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อข้อจากัดด้านความเป็ นอิสระในการแต่งตั้งผูจ้ ดั หาสิ นค้า
และบริ การหรื อไม่ รวมถึงการตรวจสอบภูมิหลังอื่น ๆ ที่กฎหมายหรื อข้อบังคับกาหนด เช่น การปรากฏชื่อในสื่ อเชิงลบ
การติดสิ นบนและการทุจริ ต และดาเนินการตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ
ผู้มำติดต่ อที่สำนักงำน
เมื่อท่านมาติดต่อที่สานักงาน สานักงานฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการอานวยความสะดวกบาง
ประการแก่ท่าน (เช่น การเข้าถึงอาคารและห้องประชุม หรื อ Wi-Fi) เพื่อควบคุมการเข้าถึงอาคารของสานักงานฯ และ
เพื่อปกป้องสานักงานฯ บุคลากร ทรัพย์สินและข้อมูลที่เป็ นความลับของสานักงานฯ (เช่น การใช้กล้องวงจรปิ ด)
สานักงานฯใช้กล้องวงจรปิ ดในการตรวจสอบตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิ ดจะถูกจัดเก็บ
อย่างปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อจาเป็ นเท่านั้น (เช่น เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์) สานักงานฯ
จะเปิ ดเผยภาพจากกล้องวงจรปิ ดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินตามกฎหมาย นอกจากนี้สานักงานฯอาจเปิ ดเผยภาพ
จากกล้องวงจรปิ ดให้แก่บริ ษทั ประกันของสานักงานฯเพื่อดาเนินการเรี ยกร้องเอาประกันอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ที่
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ไม่พึงประสงค์ โดยทัว่ ไปแล้ว บันทึกของกล้องวงจรปิ ดจะถูกลบหรื อบันทึกทับโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาสั้นๆตามที่
กาหนด เว้นแต่จะมีเหตุเกิดขึ้นทีต่ อ้ งมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อีวายรวบรวมโดยทัว่ ไปจะจากัดเฉพาะชื่อของท่าน ข้อมูลติดต่อ สถานที่ และเวลาที่ท่านเข้าและออก
จากสานักงานของอีวาย
ผู้เข้ ำชมเว็บไซต์ ey.com
สานักงานฯรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้โดยสมัครใจผ่านเว็บไซต์ของอีวาย เช่นในกรณี ที่ท่านกรอกแบบฟอร์ม
ออนไลน์เพื่อติดต่ออีวาย สมัครรับจดหมายข่าว ใช้งานเครื่ องมือผ่านระบบออนไลน์ของอีวาย สมัครเพื่อรับการสื่ อสาร
ทางการตลาดจากอีวาย เข้าร่ วมในการสารวจความคิดเห็นหรื อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมกิจกรรมที่จดั โดยสานักงานฯ
สานักงานฯจะทาการจัดเก็บชื่อ ตาแหน่งงาน ข้อมูลบริ ษทั และข้อมูลอื่นใดก็ตามที่ท่านให้ไว้กบั สานักงานฯ
หากท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของอีวาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของสานักงานฯ โปรด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “บุคคลที่สานักงานฯติดต่อทางธุรกิจ”
ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ สาหรับใช้งานของท่าน ตัวอย่างเช่น หมายเลขไอพี
ของคอมพิวเตอร์ (IP address) ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ หมายเลขประจาตัวอุปกรณ์ (Device identification number)
ประเภทของเบราว์เซอร์ ข้อมูลตาแหน่งที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลทางเทคนิคอื่น เช่น ข้อมูลการเชื่อมต่อและบันทึก
การเข้าชมเว็บไซต์ เป็ นต้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรื อเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
(โปรดคลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้ของอีวาย)
บุคคลที่เข้ ำชมเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ปลั๊กอิน (Plugins)โซเชียลมีเดีย และเครื่ องมื อของอีวำย
เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย

อี ว ายใช้แ พลตฟอร์ มโซเชี ย ลมี เ ดี ย ต่ า ง ๆ โดยมี ห ลายวัตถุ ป ระสงค์ เช่ น การสรรหา
บุคลากร หรื อการตลาด อีวายใช้โซเชียลมีเดียเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโอกาสในการทางานที่ อีวาย และงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่อีวายจัดขึ้นโดยง่ายและเพื่อ
ส่งเสริ มบริ การและแบรนด์ของอีวาย
แม้ว่าอีวายจะรับผิดชอบเนื้อหาที่เผยแพร่ โดยใช้แพลตฟอร์ มโซเชี ยลมีเดีย แต่อีวายไม่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแพลตฟอร์มโซเชี ยลมีเดีย (เช่น การสร้างสถิติผูใ้ ช้หรื อการ
ใช้คุ ก กี้ ) เมื่ อ ใช้แ พลตฟอร์ มโซเชี ย ลมี เดี ย เหล่า นี้ ท่ านต้อ งปฏิบัติตามข้อ ก าหนดทาง
กฎหมายและความเป็ นส่วนตัวที่กาหนดโดยผูใ้ ห้บริ การแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหรื อต้องการใช้สิทธิอื่น ๆ ของท่าน (เช่น สิ ทธิใน
การคัดค้า นการประมวลผลข้อ มู ลของท่ าน) ท่ า นควรติ ดต่ อ ผู ้ให้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม
โซเชียลมีเดีย
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ปลัก๊ อินโซเชียลมีเดีย (Social
media plugins)

เว็บ ไซต์ ข องอี ว ายติ ด ตั้ง ปลัก๊ อิ น โซเชี ย ลมี เ ดี ย เช่ น Facebook plugins และ YouTube
plugins เมื่อท่านเยี่ยมชมหน้าเพจที่มีปุ่มปลัก๊ อินอย่างน้อยหนึ่งปุ่ ม เบราว์เซอร์ (Browser)
ของท่ า นจะเชื่ อ มต่ อ โดยตรงกับ เซิ ร์ ฟ เวอร์ เครื อ ข่ ายสั งคม (Social network server) ที่
เกี่ยวข้องและโหลดหน้าเพจขึ้นจากจุดนั้น ในขณะเดียวกันผูใ้ ห้บริ การโซเชี ยลมีเดียจะ
ทราบว่ามีการเข้าเยี่ยมชมเพจบนเว็บไซต์ของอีวาย อีวายไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับข้อ มู ลที่ผู ้
ให้บริ การโซเชี ยลมีเดียรวบรวมจากการใช้ปุ่มต่าง ๆ หากท่านต้องการป้ องกัน การเก็บ
ข้อมูลโปรดออกจากระบบบัญชี โซเชี ยลมีเดียของท่านก่อนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของอีวาย ผู ้
ให้บริ การโซเชียลมีเดียได้ต้ งั ค่าคุกกี้ (Cookies) ไว้ แต่ท่านสามารถปิ ดใช้งานการยอมรับ
และการจัดเก็บคุกกี้ โดยเข้าไปกาหนดในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (Browser setting) ของ
ท่าน
หากท่านได้เข้าสู่ แพลตฟอร์ มของผูใ้ ห้บริ การโซเชี ยลมีเดีย การประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านจะเป็ นไปตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ห้บริ การโซเชียลมีเ ดียนั้น
ๆ กรุ ณาให้ท่านอ่านและทาความเข้าใจนโยบายความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ห้บริ การโซเชียล
มีเดียดังกล่าว

เครื่ องมือโซเชียลมีเดีย

อีวายใช้แบบฟอร์ ม LinkedIn Lead Gen สาหรับเนื้ อหาของอีวายที่ได้รับการสนับสนุน
และ LinkedIn InMails สาหรับการสรรหาบุคลากรและแคมเปญการตลาด เมื่อสมาชิ ก
LinkedIn คลิกทีป่ ระกาศรับสมัครงานของอีวาย พวกเขาจะเห็นแบบฟอร์ มที่มีขอ้ มูลจาก
โปรไฟล์ LinkedIn ของพวกเขากรอกไว้โดยอัตโนมัติ เช่ น ชื่ อ ข้อ มู ล การติ ด ต่ อ ชื่ อ
บริ ษทั ระดับความอาวุโส ตาแหน่ งงาน และสถานที่ต้ งั ทันทีที่สมาชิ ก LinkedIn ส่ ง
(Submit) แบบฟอร์ม สมาชิกก็จะเชื่อมต่อกับอีวาย

หลักจรรยำบรรณของอีวำย
หลักจรรยาบรรณของอีวายวางแนวทางแก่พนักงาน ลูกค้าและบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่นอกอีวายในการรายงานกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรื อผิดกฎหมายซึ่งเป็ นการละเมิดมาตรฐานวิชาชีพหรื อไม่สอดคล้องกับ หลัก
จรรยาบรรณสากลของอีวาย (EY Global Code of Conduct) ในลักษณะที่เป็ นความลับและไม่ว่าจะไม่ระบุชื่อหรื อ
เปิ ดเผย การรายงานดังกล่าวสามารถกระทาได้ท้งั ทางออนไลน์หรื อสายด่วนทางโทรศัพท์
หลักจรรยาบรรณของอีวายมีประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวและแบบฟอร์มให้ความยินยอมซึ่งอธิ บายถึงแนวทางการ
ปฏิบตั ิที่อีวายได้ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณของอีวาย กรุ ณาอ้างอิงประกาศเรื่ องหลักจรรยาบรรณของอีวายและ
แบบฟอร์มให้ความยินยอมนี้ (โปรดคลิกที่นี่)
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2. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
สานักงานฯเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็ นต่อการปฎิบตั ิงานหรื อการให้บริ การลูกค้าตามฐานทาง
กฎหมาย ดังต่อไปนี้
1) กำรปฏิบัติตำมสัญญำ
สานักงานฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบตั ิตามสัญญาหรื อการเข้าทาสัญญา รวมถึงการปฎิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการให้บริ การตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างสานักงานฯในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลและเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เป็ นคู่สัญญา
2) เพื่อประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมำย
สานักงานฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อจาเป็ นต่อการดาเนินงานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของสานักงานฯหรื อของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น ซึ่งต้องไม่ละเมิดสิ ทธิและเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูล
ตัวอย่างของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสานักงานฯ ได้แก่
• เพื่อส่งมอบข้อมูลและบริ การทางวิชาชีพให้กบั ลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และการดาเนินธุรกิจโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
• เพื่อการให้บริ การอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้า และบริ หารจัดการชาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริ การอัน
เกี่ยวเนื่องกับการให้บริ การ
• เพื่อบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ผูต้ ิดต่อทางธุรกิจของสานักงานฯ และการจัดงานกิจกรรมรวมถึง
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมงานกิจกรรมดังกล่าว
• เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอีวาย การบริ การ และกิจกรรมต่างๆทีส่ านักงานฯจัดขึ้น
• เพื่อพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็ นอิสระของสานักงานฯ
• เพื่อปกป้องสานักงานฯจากการกระทาความผิดทางอาญา หรื อการกระทาที่ผิดกฎหมายหรื อการฉ้อโกง
• เพื่อป้องกันสานักงานฯ บุคลากร ข้อมูลที่เป็ นความลับ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากการเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาตหรื อการรั่วไหลของข้อมูล
• เพื่อป้องกันและตรวจพบอาชญากรรม และการกาหนดข้อเรี ยกร้อง การใช้สิทธิ และการปกป้องข้อ
เรี ยกร้องทางกฎหมาย
• เพื่อจาเป็ นต่อการประมวลผลคัดเลือกผูส้ มัครที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
• เพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั อดีตพนักงานของสานักงานฯ การส่งจดหมายข่าวและบริ การของ
สานักงานฯ และการเชิญอดีตพนักงานมาร่ วมกิจกรรม
• เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งเว็บไซต์ของสานักงานฯและประสบการณ์ผใู ้ ช้ (User experience)
3) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรื อกฎข้ อบังคับ
สานักงานฯอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
การปฏิบตั ิตามคาสั่งของหน่วยงานกากับดูแลเพื่อเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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4) กำรได้ รับควำมยินยอม
หากสานักงานฯมีความจาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว สานักงานฯประมวลผลของท่านต่อเมื่อ
ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านล่วงหน้าหรื อการประมวลผลนั้นเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อเป็ น
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพื่อใช้สิทธิหรื อปกป้องสิ ทธิ ทางกฎหมาย หรื อเพื่อประโยชน์สาธารณะ
5) เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่ อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของบุคคล
สานักงานฯอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี ฉุกเฉิน เช่น เมื่อท่านอยู่ในสภาวะที่เป็ นอันตรายที่ไม่
อาจให้ความยินยอมได้ เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่าน

3. สิ ทธิของท่ านที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สานักงานฯเก็บรวบรวมและใช้ ดังต่อไปนี้
• สิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สานักงานฯเก็บ
รวบรวม รวมถึงมีสิทธิให้สานักงานฯเปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความ
ยินยอม
• สิทธิในกำรแก้ไขข้ อมูลให้ ถูกต้ อง: ท่านมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องหากข้อมูลนั้น
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรื อเป็ นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์
• สิทธิในกำรกำรคัดค้ำนกำรประมวลผล: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เช่น ในกรณี ที่สานักงานฯประมวลผลข้อมูลเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรื อภายใต้ฐาน
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ดังกล่าวมีความสาคัญด้อยกว่าสิ ทธิข้นั พื้นฐานของท่าน หาก
สานักงานฯไม่มีสิทธิจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สานักงานฯจะยุตกิ ารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน (ตามแต่สถานการณ์และตามทีก่ ฎหมายกาหนด)
• สิทธิในกำรระงับกำรใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เช่น ในระหว่างรอ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องหรื อขอให้
ระงับการใช้แทนการลบข้อมูล
• สิทธิในกำรลบหรื อทำลำยข้ อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้สานักงานฯลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
ไม่สามารถระบุตวั บุคคล เช่น ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่จาเป็ นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมหรื อใช้ขอ้ มูลดังกล่าว หรื อเมื่อท่านขอถอนความยินยอมของท่านหรื อคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูล
• สิทธิในกำรกำรให้ โอนย้ำยข้ อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กบั อีวาย
ในรู ปแบบที่สามารถอ่านได้หรื อใช้งานโดยทัว่ ไปด้วยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานโดยอัตโนมัติและสิ ทธิ
ในการขอให้สานักงานฯส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลรายอื่น
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• สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของท่านในกรณี ที่ท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
โดยสมัครใจและมีสิทธิเลือกจะไม่รับการสื่ อสารทางการตลาด เว้นแต่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์อื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย
หากท่านมีขอ้ สงสัยหรื อประสงค์จะใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อส่ วนงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล อีวาย ประเทศ
ไทย นอกจากนี้ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
สานักงานฯจะดาเนินการตามคาร้องขอใช้สิทธิภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคาร้องขอดังกล่าว

4. การร้ องเรียน
หากท่านมีเรื่ องร้องเรี ยนหรื อข้อสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรื อข้อบังคับอื่นใดของ
สานักงานฯ ท่านสามารถติดต่อส่วนงานคุม้ ครองข้อมูล อีวาย ประเทศไทย ตามรายละเอียดการติดต่อในหัวข้อ 13. เพื่อ
ตรวจสอบข้อร้องเรี ยนของท่านและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการต่อไป

5. การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ในเครื ออีวายดาเนินธุรกิจในกว่า 150 ประเทศทัว่ โลก โดยโครงสร้างของอีวายบางประการเป็ นไปในรู ปแบบรวม
ศูนย์ซ่ ึงรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริ การให้แก่บริ ษทั ในเครื อ นอกจากนี้ ในกรณี ที่การให้บริ การแก่ลูกค้าของอี
วายครอบคลุมในหลายประเทศ ข้อมูลบางอย่างจึงจาเป็ นต้องเข้าถึงได้โดยบุคลากรในองค์กรอีวายที่รับผิดชอบดูแลงาน
บริ การดังกล่าว ซึ่งบางกรณี สานักงานฯจาเป็ นต้องส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริ ษทั ในเครื ออีวายที่อยู่
นอกประเทศไทย ในกรณี ดงั กล่าว สานักงานฯใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและข้อควรระวังทางกฎหมายที่
เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนภายในองค์กรอีวาย เพื่อให้
มัน่ ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุม้ ครองอย่างเพียงพอเหมาะสมในการโอนข้อมูลและการประมวลผลเพื่อ
เป็ นไปตามพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะดาเนินการประมวลผลโดยผูใ้ ห้บริ การด้านการสนับสนุนของอีวายในขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานภายในของอีวาย สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ “ผูใ้ ห้บริ การด้านการสนับสนุน”

6. ผู้ให้ บริการด้ านการสนับสนุน
สานักงานฯอาจโอนหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สานักงานฯรวบรวมไว้ไปยังผูใ้ ห้บริ การด้านการสนับสนุนภายนอก
(รวมถึงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อ) ซึ่งว่าจ้างโดยสานักงานฯเพือ่ สนับสนุนส่งเสริ มขั้นตอนการปฏิบตั ิงานภายในของ
สานักงานฯ ตัวอย่างเช่น สานักงานฯว่าจ้างผูใ้ ห้บริ การด้านการสนับสนุนในการ (ก) สนับสนุนงานด้านสานักงานฯ
ทัว่ ไปรวมถึงการพิมพ์ การผลิตและการจัดการด้านเอกสาร การจัดเก็บและบริ การแปล (ข) สนับสนุนงานด้านบัญชี
การเงินและการเรี ยกเก็บเงิน (ค) สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการจัดการระบบและความปลอดภัย
การจัดเก็บข้อมูล แอปพลิเคชันธุรกิจ ข้อความเสี ยงและการจาลองระบบเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นความต่อเนื่องทางธุรกิจ/
การกูค้ ืนระบบ และ (ง) การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการสอบทาน
คุณภาพ
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สานักงานฯมีนโยบายใช้ผใู ้ ห้บริ การด้านการสนับสนุนภายนอกทีต่ อ้ งมีมาตรการในการคุม้ ครองข้อมูล รักษาปลอดภัย
และการรักษาความลับในระดับที่เหมาะสมและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูลส่วน
บุคคลนอกราชอาณาจักร สานักงานฯต้องจัดให้มีกระบวนการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมในประเทศไทยหรื อ
เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลที่อยู่ในประเทศไทย ที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดตามกฎหมาย

7. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
สานักงานฯอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้:
o

o
o
o

o

o

เปิ ดเผยเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล” และ “ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล” รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ภายในองค์กรอีวายและบริ ษทั ในเครื ออีวาย (โปรดดูรายชื่อองค์กรของอีวายและบริ ษทั ในเครื ออีวายใน EY
Global website )
เพื่อปฎิบตั ิตามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ปรับโครงสร้างองค์กรหรื อการรวมองค์กรของอีวายกับองค์กรอื่น
หากสานักงานฯเชื่อว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเหมาะสมตามเงื่อนไขการให้บริ การและข้อตกลงอื่น ๆ หรื อ
เพื่อคุม้ ครองและปกป้องสิ ทธิ ทรัพย์สินหรื อความปลอดภัยของสานักงานฯ
เพื่อการพิจารณาคดี หรื อปฎิบตั ิตามคาสั่งศาลหรื อกระบวนการทางกฎหมายอื่น หรื อเพื่อการไต่สวนของ
หน่วยงานกากับดูแลหรื อหน่วยงานรัฐ
หรื อ
ด้วยความยินยอมของท่าน

นอกจากนี้ ทางสานักงานฯต้องปฎิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายในการรายงานธุรกรรมที่ตอ้ งสงสัยและกิจกรรมอื่น ๆ ต่อ
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น
และสานักงานฯอาจต้องรายงานการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ตารวจและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฎิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว สานักงานฯอาจไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ผูร้ ับข้อมูลส่วนบุคคลจากสานักงานฯที่เป็ นบุคคลภายนอก ได้แก่ ที่ปรึ กษาทางวิชาชีพ บริ ษทั ประกัน หน่วยงาน
กากับดูแล กรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต หน่วยงานกากับดูแลและวิชาชีพอื่น ๆ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผูใ้ ห้บริ การด้านการพิสูจน์ตวั ตน ผู ้
ให้บริ การข้อมูลอ้างอิงด้านเครดิต ศาล สานักงานตารวจและหน่วยงานของรัฐ ผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ห้บริ การด้านการ
สนับสนุน เป็ นต้น
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8. การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้ อมูลส่ วนบุคคล
สานักงานฯรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับในการดาเนินธุรกิจ โดยสานักงานฯจัดให้มีมาตรการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่ อป้องกันข้อมูลจากการสู ญ
หาย การนาไปใช้ในทางมิชอบและการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้พนักงานของสานักงานฯและ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบตั ิงานใด ๆ ในนามของสานักงานฯต้องปฏิบตั ิตามมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม
ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และใช้มาตรการที่เหมาะสมสาหรับการใช้และการถ่ายโอนข้อมู ล
โปรดคลิกที่นี่ เพื่อดูขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลของอีวาย

9. การปรับปรุงข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ เป็ นปัจจุบัน
สานักงานฯรักษาความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สานักงานฯจัดเก็บไว้ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ท่าน
จะต้องแจ้งให้สานักงานฯทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการติดต่อของท่านหรื อข้อมูลส่วนบุคคล
อื่น ๆ เพื่อให้สานักงานฯมีขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุดเกี่ยวกับท่าน โดยท่านสามารถติดต่อบุคคลของสานักงานฯทีป่ กติ
ท่านติดต่อด้วย หรื อสามารถติดต่อที่ส่วนงานคุม้ ครองข้อมูล อีวาย ประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ติดต่อเรา”
เพื่อทาการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
สานักงานฯมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นต่อการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้
ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคล”
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนอาจมีความจาเป็ นต้องจัดเก็บต่อไปภายหลัง เพื่อให้การดาเนินงานของ
สานักงานฯเป็ นไปตามข้อกาหนดทางวิชาชีพและทางกฎหมาย หรื อระเบียบอื่นใดที่ใช้บงั คับแก่สานักงานฯ เช่น จัดเก็บ
เพื่อการพิสูจน์หรื อตรวจสอบในกรณี อนั อาจเกิดข้อพิพาท รวมถึงการใช้การก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมายเป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว สานักงานฯจะดาเนินการลบหรื อทาลายข้อมูลส่วน
บุคคลหรื อทาให้ไม่สามารถระบุตวั ตนถึงเจ้าของข้อมูลได้อีกต่อไป

11. ผู้เยาว์ บุคคลไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
โดยทัว่ ไป สานักงานฯไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ บุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้
ความสามารถ
ในกรณี ทสี่ านักงานฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สานักงานฯต้องได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง ผูใ้ ช้
อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ ผูอ้ นุบาลที่มีอานาจกระทาการแทนบุคคลไร้ความสามารถ หรื อผูพ้ ิทกั ษ์
ที่มีอานาจกระทาการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถตามที่กฎหมายกาหนด (แล้วแต่กรณี )
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คำประกำศว่ ำด้ วยควำมเป็ นส่ วนตัว
ทั้งนี้ หากท่านเชื่อว่าท่านได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ต้งั ใจ โปรดให้ผปู ้ กครอง ผูใ้ ช้อานาจปกครอง ผูอ้ นุบาล หรื อ
ผูพ้ ิทกั ษ์ที่มีอานาจกระทาการแทนท่านแจ้งให้สานักงานฯรับทราบเพื่อดาเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน

12. การเปลี่ยนแปลงในคาประกาศว่ าด้ วยความเป็ นส่ วนตัวนี้
สานักงานฯอาจปรับปรุ งหรื อแก้ไขคาประกาศว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงในการ
ดาเนินงานและบริ การของสานักงานฯ เมื่อมีการประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในคาประกาศนี้ ทางสานักงานฯจะ
แก้ไขวันที่ “ปรับปรุ งล่าสุ ด” ไว้ดา้ นบนของคาประกาศว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวนี้ หากสานักงานฯมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญในการเก็บรวบรวม ใช้และโอนข้อมูลส่วนบุคคล สานักงานฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวบนเว็บไซต์อย่างชัดเจน เพื่อให้ท่านรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในคาประกาศว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวนี้
ขอให้ท่านตรวจสอบคาชี้แจงอย่างสม่าเสมอ

13. ติดต่ อเรา
หากท่านมีคาถามใด ๆ เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรื อประสงค์ใช้สิทธิ
ของท่านภายใต้คาชี้แจงเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อส่ วนงำนคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล - อีวำย ประเทศไทย
ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้
ที่อยู่เพื่อส่งไปรษณี ย:์ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์193/136-137 ถ. รัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
ที่อยู่อีเมล:

thailand.dpo.office@th.ey.com

หมายเลขโทรศัพท์:

02-264 9090 ต่อ 56006 หรื อ 56010
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