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บทนา
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญต่อการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นอย่าง
มากและปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล”) บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (“นโยบาย”)
เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อสิ ทธิ ประโยชน์ของลูกค้าทุก
ท่าน และกาหนดขอบเขตของนโยบายเหล่านั้น เพื่อมิให้ขดั แย้งกับหลักของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลใด ๆ ถือว่าได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว หรื อเป็ นการ
ประมวลผลภายใต้ฐานที่กฎหมายอนุญาตให้ดาเนินการได้
หากท่านมีคาถามหรื อข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายนี้ รวมถึง ขอบเขตการบังคับใช้ของนโยบายนี้
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ของบริ ษทั เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ ของนโยบาย
นโยบายฉบับ นี้ จดั ท าเพื่ อคุ ้ม ครองข้อมู ลส่ วนบุ ค คลของลู กค้า พนักงาน คู่ค ้า ที่ บ ริ ษทั ได้ เก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลดังกล่าว ตามพรบ.คุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล ซึ่ งนโยบายฉบับนี้ ได้กล่ าวถึ งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของบริ ษทั และพนักงานของบริ ษทั ที่มีต่อลูกค้า และ สิ ทธิ ของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล

คาศัพท์
ข้อมูลส่ วนบุคคล
(Personal Data)

หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั ตนนั้นได้ ไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อม
ข้อมูลส่ วนบุคคล:
- ข้อมูลแสดงตัวตน (identity data): หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ ยวกับบุคคลธรรมดา
ที่ ท าให้ ร ะบุ ต ัว ตนของเจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ไ ม่ ว่า ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อ ม เช่ น ชื่ อ นามสกุ ล วัน /เดื อ น/ปี เกิ ด เพศ เลขบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสื อเดินทาง สถานภาพการสมรส
เป็ นต้น
- ข้อมูลติดต่อลูกค้า (contact data): เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
- ข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data): ข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว
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เช่ น ข้อมูลเชื้ อชาติ ความเชื่ อ ศาสนา ข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ และ ข้อมูลชี ว
มิติ (biometric data) รวมถึงข้อมูลประวัติอาชญากรรม เป็ นต้น
- ข้ อ มู ล ท างก ารเงิ น (financial and transaction data): ห ม าย เล ข บั ญ ชี
หมายเลขบัตรเครดิต และ หมายเลขบัตรเดบิต ข้อมูลรายได้ต่อเดือน ข้อมูล
มูลการชาระเงิน เป็ นต้น
- ข้อมูลทางเทคนิ คและการใช้งาน (technical and usage data): หมายเลข IP
Address ข้อมูลการเข้าสู่ ระบบข้อมูลการค้นหา (website browsing) จากการ
ใช้ขอ้ มูล Cookie ID ประเภทอุปกรณ์การตั้งค่า แพลตฟอร์ มและเทคโนโลยี
อื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของควอลิต้ ี เฮ้าส์
- ข้อมูลโปรไฟล์ (profile data): ชื่ อผูใ้ ช้และรหัสผ่านการสั่งซื้ อ ความสนใจ
ความชอบ งบประมาณ เหตุ ผ ลในการเลื อ กซื้ อที่ อ ยู่ อ าศัย และข้อ มู ล
ความเห็นจากการตอบแบบสารวจ
- ข้อมูลการตลาดและการสื่ อสาร (marketing and communication data): การ
ตั้งค่าของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ในการรับข้อมูลการตลาดจากบริ ษทั และ
บุคคลที่สาม (third party) รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับบริ ษทั เช่น เทปบันทึก
กรณี ที่ ลู ก ค้าเข้ามาติ ดต่ อทาง contact center หรื อผ่านทางช่ องทาง social
media อื่น ๆ เป็ นต้น
ข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไม่รวมถึง:
-

ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ก่อนการเก็บรวบรวมของบริ ษทั

-

ข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรม

-

ข้อมูลติดต่อทางธุ รกิจ เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หรื อที่อยูข่ องนิติบุคคล

-

ข้อมูลนิรนาม (ไม่สามารถระบุตวั ตนเจ้าของข้อมูลได้)

ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
(Data Controller)

หมายถึง บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคล (Data Processor)

หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ใดซึ่ งไม่ ร วมถึ ง พนั ก งานของบริ ษ ัท ซึ่ ง
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่ง
หรื อในนามของบริ ษทั

เจ้าของข้อมูลส่ วน

หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
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บุคคล (Data Subject)
เจ้าหน้าที่คุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล
(Data Protection
Office)

หมายถึง บุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล

บุคคล (Person)

หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่ งไม่รวมถึงผูถ้ ึงแก่กรรม

พนักงาน

หมายถึง พนักงานของบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

คู่คา้

หมายถึง ผูข้ ายสิ นค้า, ผูใ้ ห้บริ การแก่บริ ษทั ผูเ้ สนอขายที่ดิน

ขอบเขตการบังคับใช้ นโยบาย
นโยบายนี้ มีผลการบังคับใช้ต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคล ในทุกกิ จกรรมของบริ ษทั ใน
ฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล และนโยบายนี้ มีผลบังคับแก่ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งบริ ษทั ได้ส่งข้อมูล
ส่ วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการประมวลผล

การปรับปรุงและแก้ไขนโยบาย
บริ ษทั จะมีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายนี้ อย่างน้อยทุก ๆ สิ บสอง (12) เดือน และ เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุ ค คลอาจมี ก ารออกแนวทาง หรื อ ก าหนดแนวทางปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ นโยบายนี้ เพิ่ ม เติ ม เป็ นครั้ งคราว โดย
เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลจะทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล
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โครงสร้ างองค์กรเพือ่ การกากับดูแลนโยบาย (Governance Structure)
โครงสร้างการกากับดูแลนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าสอดคล้องกับข้อกาหนดของ พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
I.

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล คณะกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้
แนวทางในเรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั และช่วยประสานงาน และให้คาปรึ กษา
เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในทุกฝ่ ายขององค์กร ตามที่ได้รับ
เรื่ องร้อง
II. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
a. บริ ษทั อยูร่ ะหว่างพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
III. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
a. บทบาทของ เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลคือ
1) หน้าที่ให้คาปรึ กษาปรึ กษา
i. ให้ค วามรู้ และ ให้ค าแนะนาในเรื่ องภาระหน้าที่ คุ ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลแก่ ผู ้
ควบคุม หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ii. ให้ ค าแนะนาเกี่ ย วกับ การประเมิ นผลกระทบด้านการคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล
(Data Protection Impact Assessment : DPIA)
iii. ประสานงานและให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกับ โครงการ คุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลใน
องค์กร เช่น การฝึ กอบรม การจัดทาแบบฟอร์ ม หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้อง
iv. เจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุ ค คลสามารถมี ส่ วนร่ วมและให้ คาแนะนาในการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพของการรั ก ษาความปลอดภัย เมื่ อมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี
2) หน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ
i. ติดตามการปฏิบตั ิตามขององค์กรและบุคลากรที่เกี่ ยวข้อง ในเรื่ องของการคุม้ ครอง
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หน้ า ที่ น้ ี อาจรวมถึ ง การตรวจสอบ กิ จ กรรมการให้ ค วามรู ้
ตลอดจนการฝึ กอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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3) หน้าที่ติดต่อประสานงาน
i. เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทาหน้าที่เป็ นผูต้ ิดต่อประสานงาน เพื่อให้ความ
ร่ วมมื อกับหน่ วยงานกากับดู แล ในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคล
ii. ตอบค าถามและรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย น หรื อ ค าร้ องต่ างๆ หากมี ค าถาม หรื อ คาร้ องที่
เกี่ยวข้องกับการดูแล และดาเนินการใดๆ ของบริ ษทั เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
iii. ตอบคาถามรับเรื่ อง และดาเนินการตามคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หาก
มีการยืน่ ขอใช้สิทธิ
iv. ปกป้ องสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น การตอบรับหรื อพิจารณาการร้องขอ
ใช้สิทธิ หรื อการยืน่ ข้อร้องเรี ยน
4) หน้าที่การรักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคล
i. รับรองการเป็ นความลับ (Confidentiality) ของข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้การควบคุ ม
ของ เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน

การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Processing of Personal Data)
การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลเฉพาะที่ เกี่ย วข้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ (Purpose Limitation/ Data
Minimization)
บริ ษทั สามารถ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลได้เฉพาะที่เกี่ ยวข้องกับวัตถุ ประสงค์ที่ระบุ ไว้อย่าง
ชัดเจน และจะต้องไม่นาไปประมวลผลต่อในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์เหล่านั้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์
ดังกล่าว ต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ถูก เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย โดยบริ ษทั ได้มี
การแจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ในประกาศความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่ ง
ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ท้ งั หมดที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั โดยต้อง
มีการขอความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเพิ่มเติมหากมีวตั ถุ ประสงค์อื่นใดเพิ่มเติ มจากที่ ระบุในประกาศความเป็ น
ส่ วนตัว
บริ ษ ัท จะท าการเก็ บ รวบรวม เฉพาะข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เท่ า ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ และเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการสื่ อสารกับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่ทาการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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ทุกประเภท

การแจ้ งเตือน (Notification)
บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ก่อนหรื อขณะที่ทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลนั้น ๆ เว้นแต่กรณี ที่เป็ นไปตามข้อยกเว้นซึ่ ง
ระบุไว้ในนโยบายนี้
ทั้งนี้ ในประกาศความเป็ นส่ วนตัวบริ ษทั จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้:
1.การปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายของบริ ษทั ต่อพ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
3. สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวอาจถูกส่ งไปยังเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อประกาศบนเว็บไซต์ทางการของบริ ษทั โดย
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลต้องได้รับแจ้งถึงจุดประสงค์ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย โดยบริ ษทั
ไม่จาเป็ นต้องขอความยินยอมสาหรับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลที่ มีการเก็บรวบรวมไว้ ก่ อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564
หากการประมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลนั้น เป็ นเพี ย งเพื่ อวัตถุ ประสงค์ที่ ได้ท าเพื่ อให้ เป็ นไปตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขการขายสิ นค้าและ/หรื อการให้บริ การของบริ ษทั เท่านั้น อย่างไรก็ตามหากบริ ษทั ต้องการประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไป จะทาได้เมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลก่อน หรื อเป็ นไปตามฐานกฎหมายที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ ยวข้องเท่านั้นโดย เจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลมีหน้าที่ตอ้ งทบทวน ประสิ ทธิ ภาพ เนื้ อหาของประกาศ
ความเป็ นส่ วนตัว และ วิธีการแจ้งเตือน อย่างน้อยทุก 12 เดือน

ความยินยอม (Consent)
บริ ษทั จะไม่ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล สาหรับกิจกรรมการประมวลผลบางประเภทหากเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุ คคลนั้นไม่ให้ความยินยอม เช่ นการตลาดทางตรง (direct marketing) เป็ นต้น ยกเว้นในกรณี ที่บริ ษทั
สามารถทาได้ตามที่พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อกฎหมายอื่น ๆ อนุญาต เมื่อบริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคล
จากบุคคลที่สาม (third party) ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับมานั้น นามาใช้ได้หากบุคคลที่สาม ได้รับความยินยอมอย่าง
ชัดแจ้ง (เช่นระบุวา่ บริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อมูล) จากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หากบุคคลที่สาม ไม่ได้รับคายินยอมอย่างชัด
แจ้งบริ ษทั จะต้องทาการแจ้ง และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลภายใน 30 วันหลังจากที่บริ ษทั ได้รับ
ข้อมูลส่ วนบุคคลจากบุคคลที่สาม
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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ความยินยอมที่มีผลตามกฎหมายไม่สามารถได้มาโดยวิธีการ:
1. กาหนดให้เป็ นเงื่อนไขของเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
2. การให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ หรื อจากการปฏิบตั ิที่ทาให้เกิดการเข้าใจผิด
รู ปแบบการขอความยินยอม
การขอความยินยอมจะอยู่ในรู ปแบบ ที่ชัดเจน เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เช่ น การทาเป็ นช่ องเช็ ค (Check box) ให้เจ้า
ข้อมูลส่ วนบุ คคลกด/เขียนเอง รู ปแบบของการขอความยินยอม จะต้องขออย่างชัดเจนไม่คลุ มเครื อ โดยที่เจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลจะสามารถเลือกได้อย่างชัดเจนว่าจะให้ความยินยอมสาหรับจุดประสงค์ใดบ้าง โดยสามารถขอได้
ในช่ องทางเช่ น อี เมล SMS หรื อ เว็บ ไซต์ เป็ นต้น เพื่ อการประมวลผลในวัตถุ ประสงค์ด้านการตลาดแบบตรง
(direct and personalized marketing) บริ ษ ทั จาเป็ นจะต้องได้รับ ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง จากเจ้าของข้อมู ล ส่ วน
บุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิ ดเผยข้อมูล
การบันทึกความยินยอม
ความยินยอมที่ มี การบันทึ ก ไว้จะต้องชัดเจนไม่ คลุ มเครื อ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยระบบของบริ ษทั ต้องมีการ
บันทึก การได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล และการถอนความยินยอมเมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ขอใช้สิทธิ

สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Subject Rights)
สิ ทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw)
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล มีสิทธิ ขอเพิกถอนความยินยอมที่ ได้ให้ไว้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ และบริ ษทั ต้องหยุดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ ว
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ไม่ สามารถทาการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นต่อไปภายใต้ฐานกฎหมายอื่นๆ
บริ ษทั จะต้องทาการลบข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น ๆ ออกด้วย
สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ( Right to object the collection, use, or disclosure)
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. เมื่อเป็ นกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอม เฉพาะ
ในกรณี ดงั นี้
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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1) เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการ
ใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริ ษทั
2) เป็ นการจาเป็ นเพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อของบุ คคลอื่ น เว้นแต่
ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ดงั กล่าว เมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลใช้สิทธิ คดั ค้านการประมวลผลข้อมูลของบริ ษทั บริ ษทั สามารถปฏิเสธ
คาร้องขอดังกล่าวได้หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าการประมวลผลข้อมูลนั้นแสดงให้เห็ นถึ งเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายที่
สาคัญยิ่งกว่า หรื อการประมวลผลนั้นสาคัญกว่าผลประโยชน์ สิ ทธิ และเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูล หรื อการประมวล
ข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น ทาเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
2. กรณี ที่บริ ษทั ทาการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อวัตถุ ประสงค์ที่เกี่ ยวข้องกับการตลาด
แบบตรง (Direct marketing) ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะไม่สามารถปฏิ เสธคาร้ องขอในการคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลได้ และต้องยุติการประมวลผลดังกล่าว เมื่อได้รับการร้ องขอจาก
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
3. กรณี ที่ เป็ นการประมวลผลข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เกี่ ย วกับ การศึ ก ษาวิจ ัย ทาง
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ บริ ษทั สามารถปฏิเสธคาร้องขอได้หาก เป็ นการจาเป็ นเพื่อ
การดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุ คคลท าการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล และบริ ษทั ไม่มีเหตุ แห่ งการ
ปฏิเสธดังกล่าวข้างต้น ถื อว่าบริ ษทั ไม่มีขอ้ ยกเว้นในการเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลนั้นได้อีกต่อไป รวมถึง
ไม่มีขอ้ ยกเว้นในการใช้สิทธิ ห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล ดังนั้น บริ ษทั จะทาการลบหรื อทาลายข้อมูล
หรื อปฏิบตั ิโดยแยกส่ วนออกจากข้อมูลอื่นอย่างชัดเจนในทันทีเมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้แจ้งการคัดค้าน
สิ ทธิ ในการลบข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to deletion)
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ในการขอลบข้อมูลส่ วนบุคคลของตน บริ ษทั จะต้องดาเนินการลบข้อมูล
ส่ วนบุคคล หากมีเหตุดงั ต่อไปนี้
1. ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลดัง กล่ า วไม่ มี ค วามจาเป็ นส าหรั บ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเก็ บ รวบรวมหรื อ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอีกต่อไป
2. เจ้าของข้อมูลส่ วนบุ คคล ทาการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลและ
บริ ษทั ไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะทาการประมวลผลได้
3. เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลคัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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4. เจ้าของข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล คัดค้านการประมวลผลข้อมู ล (นอกเหนื อจากที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
คัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) และบริ ษทั ไม่มีเหตุแห่ งการ
อ้างการประมวลผลโดยประโยชน์อนั ชอบธรรม
5. เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
หากเกิ ดเหตุขา้ งต้น บริ ษทั จะต้องทาการลบหรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลไม่สามารถระบุ ตวั บุ คคลได้อีก โดยไม่
ล่าช้า และหากบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลแก่สาธารณะ บริ ษทั จะต้องทาการแจ้งให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วน
บุคคลอื่นให้ทราบถึงการใช้สิทธิ ในการลบของเจ้าของข้อมูล ส่ วนบุคคล เพื่อให้ผคู ้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นทา
การลบข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นด้วย
อย่างไรก็ตามบริ ษทั สามารถปฏิเสธคาร้องขอได้ หากพิสูจน์ได้วา่ การประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจาเป็ นดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิง่ กว่า
2. เพื่อใช้ในการก่ อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตาม
กฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
3. เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
4. เพื่ อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ เกี่ ยวกับ การจัดท าเอกสารประวัติศ าสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เพื่ อ
ประโยชน์ส าธารณะ หรื อที่ เกี่ ย วกับ การศึ ก ษาวิจยั หรื อสถิ ติซ่ ึ งได้จดั ให้มี ม าตรการปกป้ องที่
เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
5. เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ในการดาเนิ นภารกิ จเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิ บตั ิ
หน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริ ษทั
สิ ทธิ ในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to suspense)
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล มีสิทธิ ในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของตน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. เมื่ อเจ้าของข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลห้ามมิ ให้ ป ระมวลข้อมู ลของตนและเหตุ ผลนั้นมี ค วามจาเป็ น
มากกว่าผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
2. การประมวลผลไม่จาเป็ นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลยังคงมีความจาเป็ นเพื่อ
การใช้สิทธิเรี ยกร้องทางกฎหมาย
3. เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
ต้องการห้ามมิให้มีการประมวลผลโดยแทนการลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของตน
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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สิ ทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to portability)
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล มี สิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ ยวข้องจากบริ ษทั รวมทั้งมี สิทธิ ขอให้บริ ษทั ทาการส่ ง
หรื อโอนข้อมูลไปยังผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นได้ หรื อ ขอรับข้อมูลที่ บริ ษทั ส่ งหรื อโอนไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง
สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to access)
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ที่จะได้รับการยืนยันจากผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลนั้น กาลังถูกประมวลผลหรื อไม่อย่างไร โดยเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ยนื่ คาร้องเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลและ
ขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับตน ที่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลครอบครองไว้อนั ได้แก่
1. คารับรองที่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลทาการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
2. สาเนาของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งบุคคลมีสิทธิ ที่จะทราบถึงฐานทาง
กฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของตน
4. ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคล
5. ประเภทของบุคคลหรื อหน่วยงานที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลอาจถูกทาการเปิ ดเผย โดยเฉพาะผูร้ ับ
ข้อมูลในต่างประเทศหรื อองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่ งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ที่จะได้รับ
แจ้งถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมหรื อไม่
6. ระยะเวลาที่ในจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อ เกณฑ์ในการกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูล
7. การมีอยูข่ องสิ ทธิ โดยชอบธรรมของเจ้าของข้อมูล อันได้แก่ สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่ วน
บุคคลของตนให้ถูกต้อง สิ ทธิในการขอให้ลบข้อมูล สิ ทธิในการห้ามหรื อคัดค้านการประมวลผล
ข้อมูล
8. สิ ทธิ ในการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อหน่วยงานกากับดูแล
9. แหล่งที่มาของข้อมูลส่ วนบุคคล (กรณี ได้รับมาจากแหล่งอื่น)
10.รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจอัตโนมัติและโปรไฟล์ล่ิง (profiling) รวมถึง ตรรกะ
เหตุผลที่ใช้ และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประมวลผลด้วยวิธีการดังกล่าว
สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to correction)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ร้องขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของตนให้ถูกต้องและ
เป็ นปั จจุบนั อันได้แก่
I.

กรณี ที่ ขอ้ มูลไม่สมบูรณ์ คื อการที่ ขอ้ มูลที่ ผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุ คคลมี อยู่น้ นั ถู กต้องแต่ได้รับ
ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการนาไปประมวลผลตามวัตถุประสงค์

II.

กรณี ที่ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง

ทั้งสองกรณี บริ ษทั จะต้องดาเนินการแก้ไขทันที รวมถึงจัดให้มีรายละเอียดประกอบการแก้ไขข้อมูล (supplementary
statement) เพื่อเป็ นหลักฐานเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่ถูกต้องดังกล่าว ตามที่เจ้าของข้อมูลร้อง
ขอ
ทั้งนี้ ในระหว่างการดาเนินการแก้ไขนั้นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลควรระงับการประมวลผลชัว่ คราว เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการประมวลผลอีกครั้ง เพื่อป้ องกันผลกระทบจากการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ผูค้ วบคุมข้อมูลต้องแจ้งผูท้ ี่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวถูกเปิ ดเผยให้ทราบ ถึงการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล
ดังกล่าว

ฐานกฎหมาย (Lawful Basis)
บริ ษทั สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้ต่อเมื่อการประมวลผลนั้นมีฐานกฎหมายรองรับ โดย
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลจะถู ก เปิ ดเผยให้ แก่ บุ ค คล หรื อองค์ก รใดๆ ภายนอกบริ ษ ัท ได้ ภายใต้ฐานที่ ก ฎหมายอนุ ญ าต
ดังต่อไปนี้:
1. ฐานสัญญา
2. ฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
3. ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
การประมวลผลบนฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม (Legitimate Interest) กล่าวคือ การประมวลผล
ในกรณี ที่บริ ษทั มีเหตุผลหรื อวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจหรื อการค้าที่มีความจาเป็ นต้อง เก็บรวบรวม
ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ดังต่อไปนี้:
1) การประมวลผลข้อมูล เพื่อการบริ หารจัดการภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในกลุ่มธุ รกิจ
เดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานในการทางานของบริ ษทั ซึ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นไป
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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ตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
2) เพื่อความปลอดภัย และป้ องกันการกระทาที่ผิดกฎหมาย ซึ่ งอาจรวมถึงการถ่ายภาพและการ
เฝ้ าระวังผ่านกล้อง CCTV ภายในพื้นที่โครงการ หรื ออาคารสานักงาน
3) เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เช่นการจัดการข้อร้องเรี ยน และการเสนอผลประโยชน์
โดยไม่มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาด
กล่ าวโดยสรุ ป บริ ษ ทั จะไม่ท าการเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ ค คลโดยไม่ได้รับ ความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล เว้นแต่จะมีฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่รองรับและอนุญาต
ตารางแสดงตัวอย่างของกิจกรรมการประมวลผล และฐานกฎหมายที่ใช้
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการประมวลผล (Purpose)
การจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ (Provision of Products and Services)

ฐานกฎหมาย (Legal Basis)

 เพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล

 ฐานสัญญา

 เพื่อการจัดการความสัมพันธ์ขององค์กรกับเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคล หรื อ ธุ รกิจของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล

 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

 เพื่อการดาเนิ นการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล (โดย
อาจมีตรวจสอบ หรื อบันทึกการสื่ อสาร ระหว่างการโทร)

 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในการใช้
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากควอลิต้ ีเฮ้าส์ และจากองค์กรอื่น ๆ

 ฐานความยินยอม

 เพื่อสื่ อสารกับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ การของบริ ษทั



 ฐานความยินยอม

 เพื่อจดบันทึกและอัปเดตรายชื่อผูต้ ิดต่อ
 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

การให้บริ การลูกค้า (Customer Support)
 เพื่อจัดการการชาระเงินของลูกค้า

 ฐานสัญญา

 เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและการทางานของเว็บไซต์ (คุกกี้
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการประมวลผล (Purpose)
เว็บไซต์)
 เพื่อปรับปรุ งการให้บริ การและผลิตภัณฑ์ (การรับเรื่ องร้องเรี ยน
และการจัดการคาขอ)

ฐานกฎหมาย (Legal Basis)
 ฐานความยินยอม
 ฐานสัญญา

กิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activities)
 เพื่อการดาเนินงานในเรื่ อง targeted advertising

 ฐานความยินยอม

 เพื่อปรับแต่งข้อความทางการตลาดที่ส่งไปยังเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคล (personalized marketing)

 ฐานความยินยอม

 เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคู่คา้ ของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ในเครื อ

 ฐานความยินยอม

 เพื่อให้พนั ธมิตรของบริ ษทั และ บริ ษทั ในเครื อส่ งข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอาจสนใจ

 ฐานความยินยอม

 เพื่อการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ในการแนะนาข้อเสนอเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลอาจมีความสนใจ
 ในการสื่ อสารกับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงทางอีเมล,
ไปรษณี ย,์ โทรศัพท์, ข้อความ, สื่ อสังคมออนไลน์, แอพพลิเคชัน่
มือถือ, โพสต์ หรื อโดยพนักงานเอง

 ฐานความยินยอม
 ฐานความยินยอม

การโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลที่คสามเพื่อการทาการตลาดขององค์กรนั้น ๆ (Sharing Data Subjects’
Personal Data to Third Parties for Their Marketing)
 เพื่อให้พนั ธมิตรทางธุ รกิจของบริ ษทั และ บริ ษทั ในเครื อ
สามารถเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริ การแก่เจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลได้

 ฐานความยินยอม

การพัฒนาทางธุ รกิจ (Business Improvement)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการประมวลผล (Purpose)

ฐานกฎหมาย (Legal Basis)

 เพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าและเพื่อขยายธุ รกิจของบริ ษทั

 ฐานความยินยอม

 เพื่อทดสอบ วิจยั วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

 เพื่อทาความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจ
ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคล

 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่
 เพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีอยูแ่ ล้ว
 เพื่อวางแผนการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีอยูแ่ ล้ว
 เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพทางธุ รกิจ
 เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงการให้
คะแนนลูกค้า (Customers Grading)
 เพื่อการจัดการคาขอ หรื อเรื่ องร้องเรี ยนของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคล

 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

 เพื่อการทารายงานสถิติหรื อการวิจยั ตลาด

 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

 เพื่อการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการรายงานผล

 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

 เพื่อการจัดทาการสารวจหรื อสอบถามเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ

 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

การปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย (Fulfillment of Our Legal Obligations)
 เพื่อส่ งรายงานไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

 เพื่อให้แนวทางการปฏิบตั ิขององค์กรสอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

ความปลอดภัยและการบริ หารความเสี่ ยง (Security and Risk Management)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการประมวลผล (Purpose)
 เพื่อการป้ องกันอาชญากรรมและจัดการความปลอดภัยของ
สถานที่ ยกตัวอย่างเช่น อาจมีการใช้โทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
ในบริ เวณรอบ ๆ โครงการ ซึ่ งอาจมีการรวบรวมภาพถ่ายวิดีโอ
หรื อเทปบันทึกเสี ยงของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล และบุคคลหรื อ
ธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง

ฐานกฎหมาย (Legal Basis)
 ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม

ความถูกต้ อง (Accuracy)
บริ ษทั จะต้องมีมาตรการที่พอเพียง เพื่อให้แน่ ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูก เก็บรวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยในนามของ
บริ ษทั นั้นถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากข้อมูลส่ วนบุ คคลมี แนวโน้มที่ จะถู กใช้ในการตัดสิ นใจที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยบริ ษทั หรื อโดยองค์กรอื่น โดยก่อนดาเนิ นการดังกล่าว บริ ษทั ต้องพิจารณา
ดังต่อไปนี้:
1. ลักษณะของข้อมูลส่ วนบุคคล และความสาคัญของข้อมูลต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
3.ความน่าเชื่อถือของข้อมูลส่ วนบุคคล
4. ความเป็ นปั จจุบนั ของข้อมูลส่ วนบุคคล
5. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ถูกต้อง หรื อไม่สมบูรณ์
เพื่ อ การทบทวนความถู ก ต้อ งครบถ้วนของข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คล บริ ษ ัท ต้อ งมี ม าตรการ หรื อ แนวทางการปฏิ บ ัติ
ดังต่อไปนี้:
1. บันทึ กข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ เก็บ รวบรวมอย่างถูกต้อง (ไม่ว่าจะเก็บรวบรวมโดยตรงหรื อโดย
อ้อม)
2. รวบรวมข้อมูลทุกส่ วนที่เกี่ยวข้องของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อความสมบูรณ์
3. พิจารณา และตรวจสอบว่าข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน
4. พิจารณาความจาเป็ นในการทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย มีความเป็ น
ปัจจุบนั

การเก็บรักษา และ ระยะเวลาการจัดเก็บ (Storage and Retention)
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั จะยุติการเก็บรักษาเอกสารที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคล ไม่วา่ จะในรู ปแบบกระดาษ หรื ออิเล็กทรอนิ กส์ ทันทีที่หาก
พบว่า:
I. ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจของควอลิต้ ีเฮ้าส์ กับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสิ้ นสุ ดลง และวัตถุประสงค์
ในการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นสาเร็ จเสร็ จสิ้ น
II. การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น ๆ ไม่มีความจาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรื อทาง
ธุ รกิจอีกต่อไป
บริ ษทั มีการบันทึกประวัติของการเก็บรักษาและการทาลายข้อมูลส่ วนบุคคล และมีการกาหนดระยะเวลาการเก็บ
รักษาที่ชดั เจน ซึ่ งระยะเวลาในการเก็บรักษานั้นอยูภ่ ายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรื อเก็บรักษาตามความ
จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรื อธุ รกิจ
การหยุดการเก็บรักษาสามารถอยูใ่ นรู ปแบบของ:
1. การทาลายเอกสาร
2. การทาให้ขอ้ มูลไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (Anonymization)
พนักงานทุกคนของบริ ษทั มีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบความเรี ยบร้อยและใช้วิธีการที่เหมาะสม
เพื่อกาจัดเอกสารที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคล โดยพนักงานสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายและคู่มือการเก็บรักษา
และทาลายข้อมูลส่ วนบุคคล (Retention and Deletion policy)

การเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลเป็ นความลับ (Confidentiality and Integrity)
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Protection)
บริ ษทั มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงมาตรการในด้านการบริ หารจัดการ (Organizational
Measure) และมาตรการเชิ ง เทคนิ ค (Technical Measure) เพื่ อ ป้ องกัน การปลอมแปลงข้อ ความ รวมทั้ง การเก็ บ
รวบรวม การใช้ง าน การเข้าถึ ง หรื อการเปลี่ ย นแปลงโดยไม่ ไ ด้รับ อนุ ญ าต บริ ษ ัท ได้ก าหนดวิธี ก ารจัดการกับ
เหตุการณ์การละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล และต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบตามข้อกาหนดทางกฎหมาย

การจัดการเรื่องร้ องเรียน (Complaint Management Handling)
การร้องเรี ยน หรื อข้อกล่าวหาในการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล สามารถดาเนินการผ่าน:
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

18

นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

I. หน่วยงานกากับดูแล
II. โทรศัพท์ [0-2677-7000]
III. อีเมลของ DPO (QH DPO Email)
โดยข้อร้ องเรี ยนทั้งหมดจะต้องถู กส่ งต่ อไปยัง เจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลเพื่ อท าการตรวจสอบและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการแก้ไข หรื อ การตอบสนองที่เหมาะสม ข้อร้องเรี ยนที่เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลได้รับ
จากช่ องทางใดก็ตาม จะต้องมี การสื บสวนและส่ งต่อไปยังหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง โดยข้อร้ องเรี ยนทั้งหมดจะต้อง
ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม เว้นแต่ เจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลมีความจาเป็ นต้องขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวออกไป
การร้องเรี ยนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล ที่ได้รับแจ้งผ่านอีเมลของ เจ้าหน้าที่คุม้ ครอง
ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คล เจ้า หน้ า ที่ คุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลจะต้อ งเก็ บ รั ก ษาบัน ทึ ก ของประวัติ ก ารร้ อ งเรี ย น หรื อ
เหตุการณ์การละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมด และรายงานต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
หาก เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเห็ นว่ามีการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลอันอาจส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยง หรื อ
การเงิ น เจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลจะต้องดาเนิ นการแจ้งเหตุ ดงั กล่ าวไปยังคณะกรรมการย่อยคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการประเมินและตัดสิ นใจเกี่ยวกับการดาเนิ นการรายงานต่อสานักงาน
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อดาเนินการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลต่อไป

การแจ้ งถึงเหตุการณ์ การรั่วไหลของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Breach Notification)
บริ ษทั จะต้องประกาศเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล โดยไม่ชกั ช้าและไม่เกิน 72 ชัว่ โมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง
ถึงเหตุการณ์การละเมิดดังกล่าว เว้นแต่การละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไม่มีความเสี่ ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของบุคคลธรรมดา
ในกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ที่การละเมิดดังกล่าวจะส่ งผลให้เกิดความเสี่ ยง หรื อผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
บุคคลธรรมดา บริ ษทั จะต้องแจ้งการละเมิดข้อมูล และแนวทางการเยียวยาไปยัง เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ วิธีการแจ้งเตือนนั้นจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่คณะกรรมการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลประกาศ

บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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