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มีผลบังคับใช้ วันที่
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วัตถุประสงค์:
บริ ษทั ซี เค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพความเป็ น
ส่ วนตัวของบุคคล และความจําเป็ นในการปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่ วนบุคคล (ตามคํานิยามดังต่อไปนี้) ในลักษณะที่
เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ทํานโยบายคุม้ ครองเก็บการเข้าใช้/รับข่าวสารทาง
เว็บไซต์ (“นโยบาย”) ฉบับนี้ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูล ในเรื่ องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
(ตามคํานิ ยามดังต่อไปนี้ ) และการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งกระทําโดยบริ ษทั รวมถึ งบริ ษทั จะจัดให้มี
มาตรการที่เหมาะสมและจําเป็ นเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมเรี ยก “กฎหมาย”) อีกทั้งเพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ดี
เพื่อจุดประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ (สําหรับการเข้าใช้/รับข่าวสารทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ) บริ ษทั
จะทําหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล (ตามคํานิ ยามดังต่อไปนี้ ) ให้เจ้าของข้อมูลในการประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ขอบเขต:
(1) นโยบายฉบับนี้จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564โดยนโยบายฉบับนี้อาจมีการปรับปรุ ง
ตามความเหมาะสม ซึ่งจะได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบต่อไป ในการนี้บริ ษทั จะจัดให้มีการ
ทบทวนประสิ ทธิภาพของนโยบายนี้เป็ นระยะๆ
(2) นโยบายฉบับนี้ใช้กบั การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล โดยเฉพาะการใช้เว็บไซต์บริ ษทั การกระทําที่
ขัด ต่ อ กฎหมายหรื อ ขัด ต่ อ นโยบายฉบับ นี้ จะได้รั บ การพิ จ ารณาอย่ า งเคร่ ง ครั ด และอาจมี ก าร
ดําเนินการทางวินยั
(3) นโยบายฉบับนี้ ให้มีผลลบล้างนโยบาย และกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดของ
บริ ษทั ที่บงั คับใช้กบั การเข้าใช้/รับข่าวสารทางเว็บไซต์บริ ษทั (ถ้ามี) เว้นแต่จะมีการกําหนดเป็ นอย่างอื่น
(4) นโยบายฉบับนี้ จะบังคับใช้ร่วมกับแบบขอความยินยอมสําหรั บเก็บการเข้าใช้และรับข่าวสารทาง
เว็บไซต์ (Cookies and Newsletter Consent Form) ที่เจ้าของข้อมูลอาจได้ให้ความยินยอมแล้ว โปรด
ศึกษาแบบดังกล่าวอย่างระมัดระวัง เพื่อทําความเข้าใจมาตรการการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั
ภายใต้ฐานความยินยอมเมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้/รับข่าวสารทางเว็บไซต์บริ ษทั
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นิยาม วิธีการใช้ การปรับปรุง/แก้ ไข และการโอน การเก็บรักษาข้ อมูล
ข้อมูลส่ วนบุคคลและวิธีการใช้
“ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตวั ตนของบุคคลนั้นได้ ไม่วา่ โดยข้อมูล
นั้นเอง หรื อเมื่อใช้ขอ้ มูลนั้นประมวลผลประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ดังนั้น บันทึกการเก็บการเข้าใช้ (Cookies)
จึงสามารถถือเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลได้
“การประมวลผล” และ “ผลที่ได้รับจากการประมวลผล” หมายถึง กระบวนการการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคล
ทุกกระบวนการ เช่น การเก็บรวบรวม การส่ ง การเปิ ดเผย และการใช้ เป็ นต้น
รายการข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ใช้ หรื อจะได้ใช้ต่อไป เนื่องจากการเข้าชมเว็บไซต์บริ ษทั ของเจ้าของข้อมูล
และวัตถุประสงค์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ โปรดศึกษาอย่างระมัดระวังเพื่อทํา
ความเข้าใจวิธีการการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคลของเจ้าของข้อมูลระหว่างการเข้าใช้เว็บไซต์บริ ษทั ของ
เจ้าของข้อมูล
ประเภทของ
เจ้ าของข้ อมูล
ผูเ้ ข้าใช้
เว็บไซต์

ผูเ้ ข้าใช้
เว็บไซต์
ผูเ้ ข้าใช้
เว็บไซต์

วัตถุประสงค์และ
การประมวลผลข้ อมูล
กิจกรรมต่างๆ ดําเนินการภายใต้ฐาน
ความยินยอม

ฐานตาม
กฎหมาย

โปรดดูแบบ
ขอความ
ยินยอม
โปรดดูแบบขอความยินยอมสําหรับ
สําหรับเก็บ
เก็บการเข้าใช้และรับข่าวสารทาง
การเข้าใช้และ
เว็บไซต์สาํ หรับข้อมูลเพิ่มเติม
รับข่าวสาร
ทางเว็บไซต์
สําหรับการเผยแพร่ จดหมายข่าว
ประโยชน์
ออนไลน์จาก CKP ซึ่งมีเนื้อหา
โดยชอบด้วย
เกี่ยวกับ CKP และบริ ษทั ในเครื อ
กฎหมาย
สําหรับการใช้ขอ้ มูลบันทึกการเก็บการ ประโยชน์
เข้าใช้เว็บไซต์ที่จาํ เป็ น โดยปราศจาก โดยชอบด้วย
ข้อมูลที่ไม่สามารถได้มาจากการ
กฎหมาย
ดําเนินการของเว็บไซต์และการเข้าถึง
เว็บไซต์

ตัวอย่างของ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้ อมูล

โปรดดูแบบขอความ
ยินยอมสําหรับเก็บ
การเข้าใช้และรับ
ข่าวสารทางเว็บไซต์

โปรดดูแบบขอ
ความยินยอม
สําหรับเก็บการ
เข้าใช้และรับ
ข่าวสารทาง
เว็บไซต์

• อีเมล์

จนกว่าจะยกเลิก
การสมัครรับข่าว

• Cookie
blazecms_session
• Cookie XSRFTOKEN
• Cookie cookiepolicy

ขณะที่ใช้งาน
เว็บไซต์
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รู ปแบบการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในกรณี น้ ี จะถูกจัดเก็บในรู ปแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั จะใช้ค วาม
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสารและไฟล์ดงั กล่าว
การให้ความยินยอมและการถอนความยินยอม
(ก) ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมก่อนการประมวลผล บริ ษทั จะขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (ผ่านแบบขอความยินยอมสําหรับเก็บการเข้าใช้/รับข่าวสารทางเว็บไซต์)
ก่อนที่บริ ษทั จะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
(ข) เจ้าของข้อมูลอาจถอนความยินยอม โดยแจ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังบริ ษทั ล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลไม่สามารถถอนความยินยอมย้อนหลังได้ เจ้าของข้อมูลจะต้อง
แจ้งความประสงค์ที่จะถอนความยินยอมและดําเนิ นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล (ตามคํานิยามที่ระบุในนโยบายนี้) ของบริ ษทั เท่านั้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการถอน
ความยินยอมอาจจะส่ งผลกระทบบางประการ ซึ่ งบริ ษทั จะได้แจ้งเจ้าของข้อมูลทราบก่อนการถอน
ความยินยอม หรื อหลังการถอนความยินยอมโดยเร็ วที่สุด โดยบริ ษทั จะยุติการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูล รวมถึงแจ้งให้ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องทั้ง ภายในและภายนอกยุติก ารกระทํา
ดังกล่าว หลังได้รับแจ้งการถอนความยินยอม เว้นแต่เป็ นสิ ทธิ ข องบริ ษทั หรื อสามารถทําได้ต าม
กฎหมาย
การปรับปรุ ง/การแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล
(ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูลได้ให้แก่บริ ษทั จะต้องเป็ นความจริ ง ถูกต้อง และครบถ้วน
เสมอ หากข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของข้อมูลจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล (ตามที่ ระบุไว้ในนโยบายนี้ ) หรื อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้จดั การเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวโดยตรง เพื่อให้ดาํ เนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับตั้งแต่การ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้นมีผล
(ข) บริ ษ ทั จะปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของเจ้า ของข้อมู ล ทันที ที่ ท ํา ได้ และยืนยันการเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าวกับเจ้าของข้อมูล โดยหากไม่สามารถดําเนิ นการปรั บปรุ งข้อมูลดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน
หลังจากได้รับคําขอจากเจ้าของข้อมูล บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงระยะเวลาการดําเนิ นการ
ต่อไป
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การโอนหรื อการแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคล
(ก) บริ ษทั อาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้อง
หรื อผูใ้ ห้บริ การซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องดังกล่าวดําเนิ นการ
แทนบริ ษทั ได้ เช่น การเก็บข้อมูลโดย cloud หรื อวิธีการอื่น การรับสมัครงาน การจ่ายเงินเดือน การ
วิเคราะห์ หรื อความช่วยเหลือทัว่ ไป หรื อเมื่อบริ ษทั มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้ว ยกฎหมายของบริ ษ ัท เช่ น เพื่ อ การสอบทานของผู ต้ รวจสอบ การขายกิ จ การ หรื อ การปรั บ
โครงสร้ า ง บริ ษ ทั จะใช้ม าตรการโดยอาศัย ฐานตามกฎหมายเดิ ม เพื่อแจ้ง ให้ท ราบ หรื อขอความ
ยินยอมจากเจ้า ของข้อ มู ล สํา หรั บ การโอนข้อมูล และการประมวลผลภายในประเทศบริ ษ ัท จะ
ดําเนิ นการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลมัน่ ใจว่าการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นมีความปลอดภัยตามกฎหมาย
และมาตรฐานของบริ ษทั
(ข) บริ ษทั อาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั หรื อผูใ้ ห้บริ การซึ่ง
เป็ นบุคคลภายนอกไปยังที่อื่นทัว่ โลก เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องดังกล่าวดําเนิ นการแทนบริ ษทั ได้ เช่น การ
เก็ บ ข้อมู ล โดย cloud หรื ออย่า งอื่ น การรั บ สมัค รงาน การจ่ า ยเงิ นเดื อน การวิ เคราะห์ หรื อความ
ช่วยเหลือทัว่ ไป หรื อเมื่อบริ ษทั มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริ ษทั เช่น เพื่อการสอบทานของผูต้ รวจสอบ การขายกิจการ หรื อการปรับโครงสร้าง หากบริ ษทั มี
สิ ทธิ ดาํ เนิ นการประมวลผลตามฐานสัญญา บริ ษทั จะใช้มาตรการตามฐานสัญญาดังกล่าวในการโอน
หรื อประมวลข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับการโอนหรื อการประมวลผลที่ไม่ได้อาศัยฐานสัญญา
บริ ษทั จะใช้มาตรการตามความยินยอมที่ เจ้า ของข้อมูล ได้ให้ไว้ในแบบขอความยินยอม ในกรณี
ดังกล่าวนี้ บริ ษทั จะดําเนิ นการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลมัน่ ใจว่าการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นมี ค วาม
ปลอดภัยตามกฎหมายและมาตรฐานของบริ ษทั
การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
(ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่จาํ เป็ นตามที่กฎหมายกําหนด
หรื อตามความจําเป็ นในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั จะยุติการเก็บรักษาดังกล่าวทันทีที่
พบตามเหตุสมควรว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรักษา และการเก็บรักษานั้นไม่มีความจําเป็ นตามที่กฎหมายกําหนด หรื อไม่มีความจําเป็ นใน
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั แล้ว
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(ข) บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรื อการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
ของเจ้า ของข้อมู ล ที่ ไ ม่ เป็ นไปตามนโยบายที่ บ ัง คับ ใช้ข องบริ ษ ทั หรื อการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า ว
เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล หรื อควรได้รับความสนใจเป็ นพิเศษจากเจ้าของข้อมูล
เจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
(1)

ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (“DPO”) ของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้:
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ:กฎหมาย
บริ ษทั ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุ ทธิสารวินิจฉัย
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร

+66(0) 2691-9720-34

โทรสาร +66(0) 2691-9723
อีเมล์ ckpdpo@ckpower.co.th
(2)

ขั้นตอนการรับข้อร้องเรี ยน และดําเนินการจัดการกับข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล
บริ ษทั กําหนด ขั้นตอนการรับข้อร้องเรี ยน และการดําเนินการจัดการกับข้อร้องเรี ยนตามกระบวนการ
และวิธีการที่กาํ หนดในกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดทําเป็ นแนวปฏิบตั ิเพื่อใช้ใน
บริ ษทั โดยจะมีการทบทวนแนวปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอเพื่อมัน่ ใจว่าบริ ษทั ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้อกําหนดในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างครบถ้วน

สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล
(1)

สิ ทธิ ในการได้รับแจ้ง: หากบริ ษทั ต้องการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลในลักษณะใดๆ ที่อยู่นอกเหนื อขอบเขตของความยินยอมที่ เจ้าของข้อมูลได้ให้ หรื อ
ขอบเขตที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ และ/หรื อขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลก่อน ในส่ วนที่เกี่ยวกับขอบเขตเพิม่ เติมดังกล่าว

(2)

สิ ทธิ ในการเข้าถึง: เจ้าของข้อมูลสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ตลอดเวลา
เพื่อสอบทาน และขอทราบเกี่ยวกับวิธีที่บริ ษทั ได้มาซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
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(3)

สิ ทธิในการทําสําเนา: เจ้าของข้อมูลสามารถขอสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในรู ปแบบที่
บริ ษทั สามารถให้ได้ตามสมควร

(4)

สิ ทธิ ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้บริ ษทั โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลในรู ปแบบที่สมเหตุสมผลและเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่นที่เจ้าของข้อมูลเลือก

(5)

สิ ทธิ ในการแก้ไข: หากข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่เป็ นปัจจุบนั เจ้าของ
ข้อมู ลมี หน้าที่ ในการตรวจสอบให้แน่ ใจว่าข้อมู ลส่ วนบุ คคลของเจ้าของข้อมูลถู กต้อง เป็ นปั จจุ บ ัน
ครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิด โดยการส่ งคําขอแก้ไขตามขั้นตอนที่ บริ ษทั ประกาศ ซึ่ งการ
แก้ไขนี้นอกจากจะเป็ นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลแล้วยังเป็ นสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลด้วย

(6)

สิ ทธิ ในการถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลสามารถถอนความยินยอมได้ทุ กเมื่ อ อย่างไรก็ ต าม
บริ ษทั อาจปฏิเสธการถอนของเจ้าของข้อมูลในกรณี ที่ไม่มีกฎหมาย/สัญญาอนุ ญาต การถอนความ
ยินยอมของเจ้าของข้อมูลจะไม่มีผลใดๆ กับการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลก่อนหน้านั้น หากการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลจะส่ งผลกระทบต่อส่ วนใด
ส่ วนหนึ่ งของข้อมูลส่ วนบุคคล สิ ทธิ หรื อผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล บริ ษทั จะใช้ความพยายาม
อย่างที่สุดในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบดังกล่าวก่อนที่เจ้าของข้อมูลจะแสดงเจตนา
ถอนความยินยอมหากเป็ นไปได้ หรื อหลังจากนั้นโดยเร็ วที่สุด

(7)

สิ ทธิ ในการลบ: เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้ลบ หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเป็ น
ข้อมูลที่ไม่อาจระบุตวั ตนได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้:
(ก) ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไม่จาํ เป็ นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ใจไว้อีกต่อไป
(ข) เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ทางกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอีกต่อไป
(ค) เจ้าของข้อมูลคัดค้านการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูล และบริ ษทั ไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูล หรื อ
(ง) ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยโดยฝ่ าฝื นกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจปฏิเสธคําขอของเจ้าของข้อมูล หากบริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย ซึ่ งรวมถึ งการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ทางสถิติโดยมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม หรื อเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องทาง
กฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการใช้หรื อป้องกันตามสิ ทธิแห่งกฎหมาย
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สิ ทธิ ในการระงับ: เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้:
(ก) เมื่อบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขหรื อปรับปรุ ง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามคําขอของเจ้าของข้อมูล
(ข) เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลควรจะถูกลบ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้งานแทน
(ค) เมื่อไม่จาํ เป็ นต้องจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอีกต่อไป แต่เจ้าของข้อมูลขอให้
บริ ษทั ดําเนิ นการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อเป็ นฐานในการตั้งข้อเรี ยกร้ อง
ทางกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการใช้หรื อการป้องกันตามที่กฎหมายกําหนด หรื อ
(ง) เมื่อบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการพิสูจน์สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั เพื่อปฏิเสธการคัดค้าน
ของเจ้าของข้อมูล ในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ หรื อการเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ รวมถึง การวิจยั ทางสถิติตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดาํ เนินการได้
(9)

สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล: เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการเก็ บ
รวบรวม การจัดเก็บ การใช้ หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ในกรณี ดงั ต่อไปนี้:
(ก) ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1)
ผลประโยชน์สาธารณะ (2) การที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามคําสั่งของรัฐบาล หรื อ (3) ประโยชน์
โดยชอบธรรมตามกฎหมายที่บงั คับใช้ของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลอื่น ๆ (บริ ษทั อาจคัดค้านคําขอ
ดังกล่าวหาก (กก) การคัดค้านของเจ้าของข้อมูลจะนําไปสู่ การไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย หรื อ
(ขข) การประมวลผลดังกล่า วเกี่ ย วข้องกับการตั้ง ข้อเรี ยกร้ องทางกฎหมาย การปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมาย หรื อการใช้หรื อป้องกันตามสิ ทธิแห่งกฎหมาย)
(ข) ในกรณี ที่บริ ษทั ได้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
เพื่อจุดประสงค์เพื่อการตลาดโดยเฉพาะ หรื อ
(ค) ในกรณี ท่ีบริ ษทั ได้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจยั ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ

หน้ าที่ 8/8
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายคุ้มครองเก็บการเข้ าใช้ /รับข่ าวสารทางเว็บไซต์

แก้ไขครั้งที่ 01
มีผลบังคับใช้ วันที่
19 พฤษภาคม 2565

ภาษา
ในกรณี ที่ มี ข ้อ ขัด แย้ง หรื อ ความไม่ ส อดคล้อ งกัน ระหว่ า งข้อ กํา หนดใดของนโยบายฉบับ นี้ กับ ฉบับ
แปลภาษาไทยให้ยดึ ฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน

-ลงลายมือชื่อ(ดร.ทนง พิทยะ)
ประธานกรรมการ

