ประกาศ (Notice)
เรื* อง นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริ ษัท สํานักวิจยั อินรา จํากัด (“อินราฯ หรื อ บริ ษัทฯ”) เป็ นผู้เชี*ยวชาญด้ านการให้ บริ การข้ อมูลความน่าเชื*อถือทาง
ธุรกิจของนิติบคุ คล ด้ วยประสบการณ์อนั ยาวนานกว่า 40 ปี ในการดําเนินธุรกิจ ไม่เฉพาะข้ อมูลของบริ ษัทหรื อนิติบคุ คลที*จด
ทะเบียนในไทยเท่านันU เรายังมีบริ การข้ อมูลสําหรับบริ ษัทต่างประเทศทัว* โลก ผ่านความร่ วมมือและการสนันสนุนของหุ้นส่วน
ธุรกิจของอินราฯ ที*ได้ รับการคัดเลือกโดยมาตรฐานของเราว่าต้ องมีความน่าเชื*อถือและมีความเป็ นมืออาชีพในประเทศนันๆ
U
เพื*อให้ ลกู ค้ าสามารถทําการค้ า และซื Uอขายระหว่างกันได้ อย่างมัน* ใจยิ*งขึ Uน
ข้ อ 1 แหล่ งที,มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลที*มีการจัดเก็บในฐานข้ อมูลของอินราฯ ประกอบไปด้ วยข้ อมูลทางธุรกิจ ซึง* ข้ อมูลบางส่วนอาจถือเป็ นข้ อมูลส่วน
บุคคลตามกฏหมายพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทังนี
U บU ริ ษัทมีแนวทางการดําเนินการ จัดเก็บและ
รั ก ษาความปลอดภัย ของข้ อ มูล เพื* อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ กฏหมาย โดยมี แ หล่ง ที* ม าของข้ อ มูล ที* อ าจถื อ เป็ น ข้ อ มูล ส่ว นบุค คล
ดังต่อไปนี U
1)

2)

ข้ อ มูล โดยตรงจากเจ้ า ของธุรกิ จ หรื อ จากเจ้ า ของข้ อ มูล ส่ว นบุค คล โดยบริ ษั ท ฯเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากการ
สัมภาษณ์ โดยตรง ผ่านการติดต่อกับบริ ษัทฯ พนักงานและ/หรื อตัวแทนของบริ ษัท รวมถึงการให้ ข้อมูลของ
เจ้ าของข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ สือ* สัมคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นต้ น
ข้ อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื*น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล กรมสรรพากร
กรมบังคับคดี หรื อหน่วยงานราชการอื*น บริ ษัทในเครื อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้ บริ การข้ อมูล แพลตฟอร์ มหรื อสื*อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) เว็ปไซต์ของบุคคลที*สาม หรื อโดยการสอบถามบุคคลที*สามที*มีสิทธิโดยชอบ
ด้ ว ยกฎหมายในการประมวลผลข้ อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า น และ/หรื อ คู่ค้ า ที* เ กี* ย วข้ อ งกับ ท่า น แหล่ง ข้ อ มูล
สาธารณะอื*น เป็ นต้ น ทังนี
U U ในกรณีที*บริ ษัทฯเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื*นมาเพื*อแสดงผลอันเป็ น
ประโยชน์โดยชอบแก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทฯจะดําเนินการประมวลข้ อมูลส่วนบุคคลภายใต้ ขอบเขตที*
กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกําหนด

ข้ อ 2 วัตถุประสงค์ การประมวลข้ อมูลส่ วนบุคคล
อินราฯ จะดําเนินการประมวลข้ อมูลส่วนบุคคลเท่าที*จําเป็ นโดยชอบด้ วยกฎหมาย การประมวลข้ อมูลส่วนบุคคลของ
บริ ษัทนี U จะเป็ นไปเพื*อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี U
1)

เพื* อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายของบริ ษั ท ฯ หรื อ ของบุค คล/นิ ติบุค คลอื* น เว้ น แต่ป ระโยชน์ ดัง กล่า วมี
ความสําคัญน้ อยกว่าสิทธิขนพื
ั U Uนฐานในข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้ อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลนันเป็
U นสาระสําคัญของนิติบคุ คลในแง่การบริ หาร, การดําเนินการ, การเป็ นเจ้ าของ, ผู้ถือหุ้น, ผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันธ์ ในนามนิติบุคคล เป็ นต้ น หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลส่วนอื*นที*เป็ นองค์ประกอบสําคัญของประกาศ
ราชการหรื อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2)

3)
4)

เพื*อให้ บริ การและอํานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ า เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้
บริ การต่างๆของบริ ษัททังช่
U องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงวัตถุประสงค์เพื*อการเข้ าทําสัญญาหรื อความ
ผูกพันระหว่างเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลกับบริ ษัทในฐานะที*เป็ นคูค่ ้ า ลูกค้ า หรื อผู้ใช้ บริ การ
เพื*อปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ รวมถึงคําสัง* ศาลหรื อหน่วยงานราชการผู้มีอํานาจโดยชอบ
ทางกฎหมาย ซึง* บริ ษัทมีหน้ าที*ต้องปฏิบตั ติ าม หรื อกรณีอื*นตามที*กฎหมายกําหนด
เพื*อการรักษาความปลอดภัยและประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของบริ ษัท รวมถึงกรณีอื*น เช่น การบันทึกภาพ
นิ*ง ภาพเคลื*อนไหว เสียงของบุคคลผ่านทางกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) การบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เมื*อมีผ้ ู
ติดต่อกับบริ ษัท เพื*อรักษาความปลอดภัยของสถานที* ทรัพย์สิน พนักงาน และผู้มาติดต่อ ทังนี
U Uอาจรวมถึงการ
เก็บรวบรวมนามบัตร และ/หรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลผู้มาติดต่อ เข้ าร่ วมประชุม สมัครงาน
เพื*อการยืนยันตัวตนอันเป็ นไปเพื*อประโยชน์ตอ่ บุคคลผู้มาติดต่อ และ/หรื อผู้รับบริ การ เป็ นต้ น

ข้ อ 3 นโยบายการใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯจะใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตามที*ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์ โดยอาจมีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลอย่าง
จํากัดและเท่าที*จําเป็ น ซึ*งบริ ษัทฯจะดําเนินการให้ ผ้ รู ับข้ อมูลรับทราบและคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการ
ประมวลข้ อมูลส่วนบุคคล และไม่นําไปใช้ เพื*อวัตถุประสงค์อื*นนอกเหนือจากขอบเขตที*กําหนด โดยบุคคลและหน่วยงานที*อาจ
ได้ รับการเปิ ดเผยข้ อมูลมีดงั นี U
1)

2)

3)
4)

ลูกจ้ างและผู้รับจ้ างที*มีความจําเป็ นต้ องเข้ าถึงข้ อมูลเพื*อการให้ บริ การ การดําเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิหน้ าที*ของ
บริ ษัทฯ รวมถึงผู้ให้ บริ การประมวลข้ อมูลส่วนบุคคลในนามบริ ษัทฯ หรื อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทังในและต่
U
างประเทศ
ลูก ค้ า คู่ค้ า หรื อ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ฯที* ส ามารถเข้ า ถึง ข้ อ มูล โดยชอบ เนื* อ งจากข้ อ มูล ส่ว นบุค คลนันU เป็ น
สาระสําคัญของข้ อมูลนิติบคุ คล/ธรุ กิจ หรื อกรณีที*เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ให้ ความยินยอม หรื อด้ วยเหตุอื*น
ตามที*กฎหมายกําหนด ทังในและต่
U
างประเทศ
ทนายความ และ/หรื อที*ปรึ กษาของบริ ษัท ศาลที*มีเขตอํานาจ หน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานอื*นที*มีอํานาจตาม
กฎหมาย
บุคคลที*สามที*เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นผู้ร้องขอให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลนันๆ
U

ข้ อ 4 การเปิ ดเผยหรื อส่ งข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลหรื อนิตบิ ุคคลในต่ างประเทศ
อินราฯ ประกอบธุรกิจหลักที*เกี*ยวเนื*องกับการวิเคราะห์และประมวลข้ อมูลนิติบุคคล/ธุรกิจ ซึ*งมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
หรื อส่งข้ อมูลให้ แก่บคุ คลและ/หรื อนิติบคุ คลในต่างประเทศ โดยที*ข้อมูลส่วนบุคคลนันเป็
U นสาระสําคัญของข้ อมูลนิติบคุ คลที*
เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อผู้แทนนิติบคุ คลได้ แจ้ งไว้ ตอ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า หรื อจากการให้ ข้อมูลต่อบริ ษัทฯโดยตรงจาก
การให้ สัม ภาษณ์ รวมถึ ง ข้ อ มูล ใดๆที* บ ริ ษั ท เก็ บ รวบรวม อาจถูก เปิ ด เผยหรื อ ส่ ง ไปยัง ผู้รั บ ข้ อ มูล ที* อ ยู่ต่ า งประเทศ เพื* อ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างบริ ษัทฯและผู้รับข้ อมูล หรื อเป็ นการเก็บข้ อมูลแทนบริ ษัท ทังนี
U Uบริ ษัทฯจะปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ และมีการให้ ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที*กฎหมายกําหนด

หากมีประเด็นข้ อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ*มเติมเกี*ยวกับมาตรการและนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของ
บริ ษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริ ษัทฯได้ ที*ชอ่ งทางต่อไปนี U
บริษัท สํานักวิจยั อินรา จํากัด
ถึง : ผู้อํานวยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล นายภานุวฒ
ั น์ ดงคําศรี
ที*อยู่ : อาคารโอลิมเปี ยไทยทาวเวอร์ ชันU 17, เลขที* 444, ถนน รัชดาภิเษก, สามเสนนอก, ห้ วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310
อีเมล : dpo@inra.co.th
โทร : 02-512 3998

