่ นต ัวของ BYTECRUNCH
นโยบายความเป็นสว
นโยบายความเป็ นสว่ นตัว (“ นโยบาย”) นีจ
้ ะอธิบายถึงวิธท
ี ท
ี่ าง Bytecrunch จะรวบรวม, ดูแล, จัด
เก็บและเปิ ดเผยข ้อมูลสว่ นบุคคลของท่าน (“ ข ้อมูลสว่ นบุคคล”) นโยบายนีเ้ ป็ นสว่ นหนึง่ ของ
้
ำหรับผลิตภัณฑ์, ซอฟต์แวร์และบริการทัง้ หมดทีจ
ข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขการใชงานส
่ ัดทำโดย
Bytecrunch เท่านัน
้
สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ โปรดทราบว่า:

I.
II.
III.

IV.

“Bytecrunch” ในที่น้ ีหมายถึง Bytecrunch Technologies Co., Ltd.
“พวกเรา” ในที่น้ ีหมายถึง Bytecrunch และพนักงาน/เจ้าหน้าที่/ผูร้ ับเหมาทั้งที่อยูใ่ นและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทุกคน
“บริ การ” ในที่น้ ีหมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริ การของ Bytecrunch ที่ท่านสมัครใช้หรื อกำลังใช้งานอยู่ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เฉพาะบริ การงานด้านทรัพยากรมนุษย์และเงินเดือน, ซอฟต์แวร์, ผลิตภัณฑ์, การฝึ กอบรมและการช่วยเหลือหรื อ
สนับสนุนต่างๆจากทาง Bytecrunch.
ข้อมูลส่ วนบุคคลในนโยบายนี้รวมถึงข้อมูลใดที่สามารถระบุตวั ตนได้จากข้อมูลนั้นเช่นชื่อสกุล, บัตรประจำตัวประชาชน,
หนังสื อเดินทางหรื อหมายเลขประจำตัวอื่นๆ, ข้อมูลการติดต่อ, ประสบการณ์การทำงาน, คุณสมบัติต่างๆ, ผลการทดสอบความถนัด,
เงินเดือนและค่าจ้างและข้อมูลอื่นๆที่เราได้รับจากการให้บริ การ

เราใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างไร
1. เราอาจรวบรวม, ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน, กรรมการบริ ษทั , ผูไ้ ด้รับผลประโยชน์, ผูถ้ ือหุน้ และตัวแทนที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้:
a. เพื่อสร้างตัวตนและประวัติ
b. เพื่อประมวลผลแอปพลิเคชันสำหรับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใดๆที่เรานำเสนอหรื อจัดจำหน่าย (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม)
c. จัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านหรื อองค์กรของท่านต้องการ
d. จัดทำรายงานทางการตลาด, ข้อบังคับ, การจัดการสถิติหรื ออื่นๆที่เกี่ยวข้องและทำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
e. จัดการประชุมหรื อปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนภายในของเรา (หรื อบุคคลที่สามในเครื อของเรา) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรื อคำสัง่ ศาล
f. ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
g. จัดการข้อร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะต่างๆ
h. อำนวยความสะดวกในการมอบหมาย, การส่ งมอบ, การมีส่วนร่ วมในสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของเราตามความเหมาะสม
i.

สำหรับการเรี ยกร้องด้านประกันหรื อข้อเสนอใดๆที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน

j.

สำหรับการตลาดทางตรงและการพัฒนาธุรกิจของท่านร่ วมถึงพนักงานของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ของบุคคล
ที่สาม)

k. เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในอื่นๆเพื่อให้เราสามารถปรับปรุ งบริ การของเราสำหรับท่านและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

l.

วิจยั ตลาด, สำรวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เราจัดหาให้ (ไม่วา่ จะดำเนินการร่ วมกับ
บุคคลอื่นหรื อไม่กต็ าม) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับท่านหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และมีความเหมาะสม

2. ข้อมูลส่ วนบุคคลของแต่ละบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ อย่างไรก็ตามเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขา้ งต้น ทาง
Bytecrunch อาจแชร์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวกับบริ ษทั , หน่วยงานและผูร้ ับเหมาที่เกี่ยวข้องหรื อในเครื อไม่วา่ จะในประเทศไทย
หรื อที่อื่น ๆ และเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลที่เปิ ดเผยนั้นจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับและปลอดภัย โปรดทราบว่าการ
สนับสนุนด้านเทคนิคหรื อลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลอาจให้บริ การโดยตัวแทนของ Bytecrunch ทั้งในหรื อ
นอกประเทศไทย
3. ในกรณี ที่ท่านหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านได้สมัครหรื อใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของ Bytecrunch และพันธมิตรของ
เรา Bytecrunch อาจรวบรวม, ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคของท่านกับทางพันธมิตรของเราเพื่อทำการตลาดและโปรโมท
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้กบั ท่านตามความเหมาะสม ซึ่งท่านอาจจะให้ความสนใจผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของพันธมิตรเราได้
การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
4. เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านให้กบ
ั :
a. พันธมิตรของ Bytecrunch และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหรื อเชื่อถือได้
b. บริ ษทั ประกันของเรา
c. สมาคมหรื อองค์กรวิชาชีพที่มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลนั้น
d. กองทุนประกันสังคม, กรมสรรพากร, กรมแรงงานหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
e. พนักงาน, เจ้าหน้าที่, ตัวแทนและผูร้ ับเหมาของ Bytecrunch ที่อยูใ่ นและนอกประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเรา
ในการให้บริ การ
5. เราจะถือว่าข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเป็ นข้อมูลส่ วนตัวและถือเป็ นความลับและนอกเหนือจากฝ่ ายที่ระบุไว้ขา้ งต้น เราจะไม่
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นยกเว้น:
a. ได้รับอนุญาตจากท่านเรี ยบร้อยแล้ว
b. ในกรณี ที่กฎหมายกำหนดหรื อได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว
c. ในกรณี ที่จ ำเป็ นหรื อได้รับอนุญาตตามคำสัง่ ศาลใดๆ
d. ในกรณี ที่เราต้องปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ของเราต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล
6. พนักงานและผูร้ ับเหมาของเราได้รับการฝึ กอบรมให้จดั การกับข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างปลอดภัยที่สุด รวมถึงเราเคารพความเป็ นส่ วนตัวและ
รักษาความลับอย่างสูงสุ ด พนักงานและผูร้ ับเหมาของ Bytecrunch ที่อยูใ่ นและนอกประเทศไทยมีหน้าที่ปฎิบตั ิตามสัญญาการเก็บ
รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างปลอดภัย
7. เราจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลไว้บนคลาวด์ที่ปลอดภัย รวมถึงเอกสารและบันทึกอื่นๆ เราได้ด ำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้ อง
ข้อมูลส่ วนบุคคลจากการแทรกแซงและการสูญหายรวมถึงการเข้าถึง, การแก้ไขหรื อการเปิ ดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต เราอาจต้องเก็บบันทึก

ตามระยะเวลาที่เราเห็นว่าสมควร อย่างไรก็ตามเมื่อเราพิจารณาว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่จ ำเป็ นอีกต่อไป เราจะทำการลบรายละเอียดทั้งหมดที่
ระบุตวั บุคคลและ / หรื อทำลายบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมด.
8. เรามัน่ ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุม้ ครองตามที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอื่นๆระบุไว้อย่างครบถ้วน
ความถูกต้องของข้อมูลส่ วนบุคคล

9. เราดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดเป็ นข้อมูลล่าสุ ดและถูกต้อง เราทราบว่าข้อมูลการ
ติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
10. หากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านต้องการที่จะลบข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บไว้กบั เรา โปรดติดต่อทีมงานของเรา ถึงกระนั้น เราอาจ
เก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้ตามที่กฎหมายกำหนด
11. ท่านอาจร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลที่เราเก็บไว้หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้อง, ไม่สมบูรณ์, ไม่เกี่ยวข้องหรื อทำให้เข้าใจ
ผิด เราจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลโดยเร็ วที่สุดและส่ งต่อข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขไปยังองค์กรอื่น ๆตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 อย่างทันที
ความยินยอม
12. หากท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้หรื อเข้าถึงบริ การต่อไป
13. การเปิ ดเผยหรื อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน(เช่นพนักงาน) ท่านรับรองและ
รับประกันว่า:
a. ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นสำหรับการรวบรวม, ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ไว้ขา้ งต้น
b. ท่านเห็นด้วยกับนโยบายนี้และ
c. ท่านได้รับความยินยอมที่ชดั เจนจากบุคคลดังกล่าวว่าพวกเขาอาจได้รับการติดต่อจากเราหรื อบริ ษทั ในเครื อของเรา
ในจุดประสงค์ดา้ นการตลาดหรื อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.
14. หากมีการเพิกถอนถอนความยินยอมภายในนโยบายของเรา ท่านต้องแจ้งให้เราทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที ซึ่งทาง
Bytecrunch จะหยุดให้บริ การและจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กบั ท่าน รวมถึงข้อผูกพันทางสัญญาใดๆและสิ ทธิ์ทางกฎหมาย
และการเยียวยาของเราจะถูกยกเลิกตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นอย่างชัดเจน
คุกกี้ของเว็บไซต์
15. เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือไฟล์ที่เราใส่ ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเยีย่ มชมและการใช้งานเว็บไซ
ต์ของท่านเพื่อปรับปรุ งประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของท่านให้ดียงิ่ ขึ้น
16. เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้:
a. เพื่อปรับปรุ งประสบการณ์ของผูใ้ ช้บนเว็บไซต์

b. เพื่อช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิ ทธิภาพของเว็บไซต์
c. เพื่อจดจำความชอบของคุณ
d. เพื่อตรวจสอบปริ มาณการใช้งานบนเว็บไซต์
e. เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ท ำงานได้อย่างถูกต้อง
17. คุณสามารถปิ ดหรื อเปิ ดการใช้งานคุกกี้ผา่ นการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านปิ ดการใช้งานหรื อบล็อกคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา
คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชนั ที่ด ำเนินการโดยเว็บไซต์ของเราได้ท้ งั หมด
18. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณผ่านคุกกี้ของเราอาจถูกส่ งต่อไปยังผูใ้ ห้บริ การบุคคลที่สาม (ไม่วา่ จะในหรื อนอกประเทศไทย) เพื่อ
จัดการหรื อปรับปรุ งเว็บไซต์ของเราสำหรับการเก็บข้อมูลหรื อการสำรองข้อมูลหรื อเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อมากกว่าที่
กำหนดไว้ในข้อที่ 16 ที่ระบุไว้ขา้ งต้น
19. การที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเราถือเป็ นการยินยอมให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายนี้
การสอบถาม, คำขอและข้อร้องเรี ยน
หากท่านต้องการสอบถาม, ร้องขอและร้องเรี ยนเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลใดๆ โปรดติดต่อทีมขายของเราผ่านอีเมลล์
sales@byte-hr.com หรื อหมายเลขติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราหรือสง่ มาที่ Bytecrunch Technologies, 22/40
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