นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
และกลุ่มบริษัท เจดับเบิล้ ยูดี
โครงสร้าง

1. คำนิยำม
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและเก็บรวบรวมเมื่อใด
3. วิธีกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
4. วัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บ รวบรวม และใช้ขอ้ มูล
5. กำรจัดเก็บ รวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวเป็ นพิเศษ
6. มำตรกำรควำมปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
7. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลและนโยบำยกำรทำลำย
8. กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคคล
9. กำรโอน ถ่ำย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ
10. สิทธิตำมกฏหมำยของเจ้ำของข้อมูล
11. ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
12. ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
13. คำถำมและข้อเสนอแนะ

นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
Privacy Policy
บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
และกลุ่มบริษัท เจดับเบิล้ ยูดี
บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) (ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ "เรำ") และกลุ่มบริษัท เจดับเบิล้ ยูดี ใส่ใจและเคำรพสิทธิ
ควำมเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้บริกำร ลูกค้ำ คู่คำ้ คู่สญ
ั ญำ ผูถ้ ือหุน้ พนักงำน ผูส้ มัครงำน และผูม้ ีส่วนได้เสียกับบริษัท ซึ่งเป็ นบุคคล
ธรรมดำ รวมถึงบุคคลธรรมดำที่ดำเนินกำรให้ผูถ้ ือหุน้ คู่คำ้ ผูใ้ ห้บริกำร และผูม้ ีส่วนได้เสียกับบริษัท ซึ่งเป็ นนิติบุคคลด้วย
(ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ "ท่ำน")
เรำได้จดั ทำนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อแจ้งให้ทรำบถึง กำรดำเนินกำรของเรำต่อข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่กฎหมำย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อำทิเช่น รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิ ดเผย (รวมเรียกว่ำ
"กำรประมวลผล") รวมตลอดถึงกำรลบและทำลำย เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำท่ำนได้รบั ควำมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้
คาแถลงการณ์
กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะเป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมและมีกำร
ออกกฎหมำยใหม่ใช้บงั คับแทนเป็ นครัง้ ครำว เพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่เรำเข้ำไปดำเนินธุรกิจและมุ่งหมำยจะ
เข้ำไปดำเนินธุรกิจ เรำจะเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษำ เปิ ดเผย และโอนไปยังต่ำงประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำม
นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีเ้ ท่ำนัน้
โปรดอ่ำนเนือ้ หำต่อไปนีเ้ พื่อทำควำมเข้ำใจมุมมองและกำรปฏิบตั ิของเรำเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และวิธีกำรที่เรำจะ
ประมวลผลข้อมูลดังกล่ำว ข้อมูลบำงประกำรเกี่ยวกับ ท่ำนมีควำมจำเป็ นสำหรับกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ท่ำน
หำกท่ำนไม่ตกลงที่จะให้ขอ้ มูลดังกล่ำว ท่ำนจะไม่สำมำรถใช้หรือเข้ำถึงฟั งก์ช่ นั และกำรใช้งำนของบริกำรและผลิตภัณฑ์ของ
เรำทัง้ หมดได้ และอำจทำให้เรำจะไม่สำมำรถจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ท่ำนได้
นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีไ้ ด้รบั กำรปรับปรุงครัง้ ล่ำสุดเมื่อ 15 พฤษภำคม 2565 เรำขอสงวนสิทธิในกำรปรับเปลี่ยน
แก้ไข ลบ และปรับปรุงนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนีเ้ ป็ นครัง้ ครำว โดยดุลยพินิจของเรำฝ่ ำยเดียว
1. คานิยาม

• บริษัท หมำยถึง บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
• กลุม่ บริษัทเจดับเบิล้ ยูดี หมำยถึง บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทลูก บริษัทใน
เครือ หรือบริษัทในกลุ่ม (รำยละเอียดดูได้จำก https://jwd-group.com/th/)
• เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง บุคคลซึ่งเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี มีกำรเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ลูกค้ำ ผูถ้ ือหุน้ คู่คำ้ ผูใ้ ห้บริกำร และผูม้ ีส่วนได้เสียกับ
บริษัท
• ข้อมูล หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลซึ่งไม่ใช่ขอ้ มูลส่วนบุคคล ข้อมูลระบบ ข้อมูลที่ตงั้ คุก้ กี ้
• ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวเป็ นพิเศษ หรือข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data) หมำยถึง ข้อมูลส่วน
บุคคลเกี่ยวกับเชือ้ ชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำง
เพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพหรือ
ข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด
• ข้อมูลชีวภำพ หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจำกกำรใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรนำลักษณะ
เด่นทำงกำยภำพหรือทำงพฤติกรรมของบุคคลมำใช้ทำให้สำมำรถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมื อนกับ
บุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลจำลองภำพใบหน้ำ ข้อมูลจำลองม่ำนตำ หรือข้อมูลจำลองลำยนิว้ มือ
• ข้อ มูล สำธำรณะ (Public Records) หมำยถึ ง ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ จ้ำ ของข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลได้เ ปิ ด เผยต่ อ
สำธำรณชน เช่น ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อมีกำรใช้ขอ้ มูลและรหัสกำรเข้ำระบบของสื่อสังคมออนไลน์
(social media credential) เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line และรู ปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ
เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้ำสู่บริกำรใด ๆ ของกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี และรำยชื่อเพื่อนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถควบคุมกำรจัดเก็บควำมเป็ นส่วนตัวนีผ้ ่ำนกำรตัง้ ค่ำบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ท่ี
จัดทำไว้ให้โดยผูใ้ ห้บริกำรสื่อสังคมออนไลน์ดงั กล่ำว
• ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ผูท้ ่ีมีอำนำจหน้ำที่ตดั สินใจเกี่ยวกับกำรรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
• ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ผูซ้ ่ึงดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตำมคำสั่งหรือในนำมของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
• กำรประมวลผลข้อมูล หมำยถึง กำรดำเนินกำรใด ๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำ
จะโดยวิธีกำรอัตโนมัติหรือไม่ เช่น กำรเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้ำงเก็บรักษำ เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน
กำรรับ พิจำรณำ ใช้ เปิ ดเผยด้วยกำรส่งต่อ เผยแพร่ หรือกำรกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดควำมพร้อม ใช้งำน กำรจัด
วำงหรือผสมเข้ำด้วยกัน กำรจำกัด กำรลบ หรือกำรทำลำย

• แอพพลิเคชัน หมำยถึง โปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงต่ำง ๆ เพื่อให้ทำงำนตำมคำสั่ง และตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ โดยแอพพลิเคชั่น (Application) ต้อง
มีสิ่งที่เรียกว่ำ ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็ นตัวกลำงกำรใช้งำนต่ำง ๆ
• IP Address หมำยถึ ง สัญ ลัก ษณ์เ ชิ ง หมำยเลขที่ ก ำหนดให้แ ก่ อุ ป กรณ์แ ต่ ล ะชนิ ด เช่ น คอมพิ ว เตอร์ หรื อ
เครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในกำรสื่อสำร
• คุกกี ้ (Cookies) หมำยถึง ข้อมูลขนำดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัท ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุกกีจ้ ะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ตน้ ทำงในแต่ละครัง้ ที่กลับเข้ำ
มำดูท่เี ว็บไซต์ดงั กล่ำว
• ข้อมูลนิรนำม หมำยถึง ข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได้ โดยเกิดจำกลักษณะเฉพำะโดยธรรมชำติ หรือเกิด
จำกกำรผ่ำนกระบวนกำรจัดทำให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได้
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวมและเก็บรวบรวมเมื่อใด
กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนเมื่อท่ำนและกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีได้มีกำรติดต่อกันไม่ว่ำทำงใดทำงหนึ่ง เช่น เมื่อท่ำน
สมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี หรือเมื่อท่ำนทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี เมื่อท่ำนสนใจ
สมัครเข้ำร่วมทำงำนกับกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี เมื่อท่ำนเข้ำร่วมงำนกิจกรรม หรือเข้ำมำในบริเวณของเรำ โดยข้อมูลของท่ำนที่กลุ่ม
เจดับเบิล้ ยูดีจะเก็บรวบรวม ได้แก่
• ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับตัว ท่ำน หรือข้อมูลที่ใช้ในกำรระบุและยืนยันตัวตนของท่ำน ข้อมูลชีวภำพ เช่น
ชื่อ-นำมสกุล วันเดือนปี เกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชำชน ลำยมือชื่อ ข้อมูลภำพจำลองใบหน้ำ หรือ
ข้อมูลจำลองลำยนิว้ มือ
• ข้อมูลสถำนที่หรือวิธีกำรติดต่อ เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ช่องทำงติดต่อในโซเชียลมีเดีย
• ข้อมูลเกี่ยวกับงำนของท่ำน เช่น อำชีพ ตำแหน่ง ประสบกำรณ์กำรทำงำน สถำนที่ทำงำน
• ข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น เงินเดือน หรือรำยละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของท่ำน
• ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่กลุ่ม เจดับเบิล้ ยูดีได้รบั จำกท่ำน เช่น คู่สมรส ข้อมูลของผูร้ บั สิ่งของหรือ
พัสดุ เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ทั้งนี ้ ท่ำนมีหน้ำที่แจ้งให้ผูร้ บั สิ่งของหรือพัสดุทรำบถึงนโยบำย
ควำมเป็ นส่วนตัวฉบับนีด้ ว้ ย
• ข้อมูลเกี่ยวกับกำรซือ้ สินค้ำ และ/หรือ บริกำร เช่น ประวัติกำรซือ้ สินค้ำ กำรใช้บริกำร ประวัติกำรเคลมสินค้ำ
ข้อร้องเรียนกำรใช้บริกำร
• ข้อมูลที่ท่ำนได้ให้ไว้แก่เมื่อท่ำนติดต่อเรำ หรือเรำดูแลให้บริกำรหลังกำรขำย กำรทำวิจยั และกำรสัมภำษณ์
• ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย เช่น ข้อมูลจำกกล้องวงจรปิ ด
• ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตำมที่ประกำศหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด

• ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีกำรจัดเก็บเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ เช่น IP Address
3. วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
เรำจะเก็บข้อมูลของท่ำนทำงใดบ้ำง: กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงทัง้ ทำงออนไลน์
ออฟไลน์ ซึ่งจะมีช่องทำงหลักๆ คือ กำรได้รบั ข้อมูลจำกกำรให้บริกำรแก่ท่ำน กำรติดต่อสื่อสำรกับท่ำน และจะรวมถึงช่องทำง
ดังต่อไปนีด้ ว้ ย
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั จำกบริษัทในเครือ
• ข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลที่สำม เช่น ตัวแทน ร้ำนค้ำ หรือบริษัทที่ให้กำรบริกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล คู่คำ้
พันธมิตร เป็ นต้น
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั จำกกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็ปไซต์ กำรสมัครเข้ำใช้บริกำรและกำรใช้บริกำรผ่ำนกำรใช้
งำนแอพพลิเคชัน ผ่ำนโซเชียลมีเดียของเรำ
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลสำธำรณะ (Public Records) และข้อมูลที่แม้ไม่ใช่ขอ้ มูลสำธำรณะ (NonPublic Records) แต่เรำมีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตำมกฎหมำย
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั จำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือหน่วยงำนกำกับดูแลที่ใช้อำนำจตำมกฎหมำย
4. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รวบรวม และการใช้ข้อมูล
ทำไมเรำต้องเก็บข้อมูลของท่ำน: กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้ และจะใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้วตั ถุประสงค์เฉพำะเมื่อเข้ำเงื่อนไขดังต่อไปนี:้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมไว้กบั บริษัทตำมกฎหมำย
เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำซึ่งท่ำนเป็ นคู่สญ
ั ญำ หรือเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำนก่อนเข้ำทำสัญญำนัน้
เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของของบุคคล
เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์
สำธำรณะของเรำ หรือปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจที่รฐั ได้มอบหมำยให้แก่เรำ
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเรำ หรือของบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่น
เพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิ กำรใช้สิทธิ กำรยกข้อต่อสูส้ ิทธิเรียกร้อง หรือกำรขอควำมยินยอม
เพื่อกำรจัดทำเอกสำรประวัติศำสตร์หรือจดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจยั หรือสถิติ
โดยบริษัทจะจัดให้มีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิและเสรีภำพของท่ำน
เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ เช่น
8.1

เพื่อให้กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี สำมำรถให้บริกำรแก่ ท่ำนได้ เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่ำนก่อนกำรใช้
ผลิตภัณฑ์/บริกำร หรือก่อนกำรทำธุรกรรมกับกลุ่มกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี หรือในกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกท่ำน

8.2
8.3

8.4
8.5

เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์และกำรติดต่อระหว่ำงกลุ่ม กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีกับท่ำน เช่น เพื่อแจ้งผล
กำรสมัครใช้บริกำรของท่ำน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริกำร
เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงท่ำนภำพกำรบริกำร เช่น เพื่อกำรวิเครำะห์และประเมินควำมพึงพอใจของท่ำนที่
มีต่อบริกำรของกลุ่มกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีหรือ เพื่อวิเครำะห์ขอ้ มูลสำหรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/บริกำรให้ ท่ำน
ได้รบั ประสบกำรณ์ท่ดี ีท่สี ดุ
เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับกับกลุ่มกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี
เพื่อให้กลุ่มกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีประสำนงำน ดำเนินธุรกรรมที่มีกบั พันธมิตรทำงธุรกิจที่ท่ำนสังกัด

นอกจำกนีก้ ลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีจะเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ขอ้ มูลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ นโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย ซึ่งรวมถึงกำร
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวในลักษณะข้อมูลนิรนำม ทั้งนี ้ หำกท่ำนไม่ยินยอมให้ขอ้ มูลดังกล่ำว กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี อำจไม่
สำมำรถให้บริกำรหรือดำเนินกำรตำมที่ท่ำนร้องขอได้
เรำจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหำกเรำทรำบอยู่แล้วว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็ นข้อมูลของผูเ้ ยำว์ท่ีอำยุนอ้ ยกว่ำ 20 ปี หรือยัง
ไม่บรรลุนิติภำวะตำมที่กำหนดในประเทศที่ท่ำนอำศัยอยู่ เว้นเสียแต่ได้รบั ควำมยินยอมจำกผูป้ กครองตำมที่กฎหมำยกำหนด
ในทำนองเดียวกัน หำกเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถ เรำจะเก็บข้อมูลดังกล่ำว
เมื่อได้รบั ควำมยินยอมจำกผูพ้ ิทกั ษ์หรือผูอ้ นุบำลตำมกฎหมำย
5. การจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลทีม่ ีความอ่อนไหวเป็ นพิเศษ
เรำอำจมีควำมจำเป็ นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตำมที่กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำหนด (ข้อมูลละเอียดอ่อน) และในกรณีท่ีเรำจะประมวลผลข้อมูลละเอียดอ่อนของท่ำน เรำจะดำเนินกำรต่อเมื่อได้รบั ควำม
ยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำนหรือเป็ นกรณีจำเป็ นเพื่อ วัตถุประสงค์อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้เท่ำนั้น ทั้งนี ้ เรำจะใช้ควำม
พยำยำมอย่ำงดีท่ีสดุ ในกำรจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ
ของท่ำน
6. มาตรการความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีได้จดั ให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสม โดยได้นำมำตรฐำนควำมปลอดภัย ทัง้ ทำงเทคนิคและ
ทำงกำรบริหำรมำใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรสูญหำย กำรเข้ำถึงกำรใช้หรือกำรเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั อนุญำต กำรใช้
งำนในทำงที่ผิด กำรดัดแปลงเปลี่ยนแปลง เช่น กำรเข้ำรหัสและกำรจำกัดกำรเข้ำถึง เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำบุคคลที่ได้รบั อนุญำต
เท่ำนัน้ ที่เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีจะจัดให้มีและใช้มำตรำฐำนในกำรคุม้ ครองเช่นนีอ้ ยู่ตลอดแม้ใน
ขัน้ ตอนกำรทำลำยจนกว่ำจะมีกำรทำลำยข้อมูลเสร็จสิน้
เรำจัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสม หำกมีกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกผูท้ ่ไี ม่มีสิทธิหรือ
หน้ำที่ท่เี กี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนัน้

เรำจะจัดให้มีกำรทบทวนมำตรกำรควำมปลอดภัยเมื่อมีควำมจำเป็ นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภำพ
ในกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมำะสม
เรำจะจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู แ้ ก่พนักงำนเพื่อให้ตระหนักรู เ้ กี่ยวกับควำมสำคัญของกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคค ล และ
กำหนดให้พนักงำน บุคลำกร ตัวแทน และผูร้ บั ข้อมูลจำกบริษัท มีหน้ำที่รกั ษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นควำมลับและมีควำม
ปลอดภัยตำมมำตรกำรที่กำหนด เมื่อต้องมีกำรดำเนินกำรใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เรำจะแต่งตัง้ เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ นโยบำย ระเบียบ ประกำศ
คำสั่ง ของบริษัท รวมทัง้ ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับสำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีหน้ำที่
อื่นๆตำมที่พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมกำหนด
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและนโยบายการทาลาย
กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีเก็บข้อมูลของท่ำนเป็ นระยะเวลำเท่ำใด: กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำที่
จำเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน เรำจะเก็บรักษำข้อมูลไว้ตำมระยะเวลำที่เกี่ยวข้อง
เช่น ตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยังคงใช้ผลิตภัณฑ์/บริกำรของกลุ่มกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดีหรือตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยังมีควำมสัมพันธ์
กับกลุ่มกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี แต่ทงั้ นีจ้ ะไม่เกินระยะเวลำตำมที่กฎหมำยกำหนด
เรำจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อดำเนินกำรลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำหรือ เมื่อ
พ้นควำมเกี่ยวข้องหรือเกินควำมจำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
กรณีท่ีเรำใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยขอควำมยินยอมจำกท่ำน เรำจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวจนกว่ำท่ำน
จะแจ้งขอยกเลิกควำมยินยอมและเรำดำเนินกำรตำมคำขอของท่ำนเสร็จสิน้ แล้ว อย่ำงไรก็ดี เรำจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนเท่ำที่จำเป็ นสำหรับบันทึกเป็ นประวัติว่ำท่ำนเคยยกเลิกควำมยินยอม เพื่อให้ เรำสำมำรถตอบสนองต่อคำขอของท่ำนใน
อนำคตได้
8. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคคล
กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี เปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนไปที่ใดบ้ำง: กลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี อำจเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนให้กับบุคคล/หน่วยงำน
ดังต่อไปนี ้

• กลุ่มบริษัทที่มีควำมเกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือของบริษัท: เรำจะแชร์หรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนภำยในกลุ่มบริษัท
• ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภำยนอก เช่นสำนักงำนบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชี
• ผูใ้ ห้บริกำรภำยนอกซึ่งรับจ้ำงงำนช่วงต่อจำกกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี พันธมิตรทำงธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์รว่ มกัน
ในลักษณะ co-brand รวมถึงพันธมิตรทำงธุรกิจอื่น ๆ
• สถำบันกำรเงิน และผูใ้ ห้บริกำรระบบกำรชำระเงิน เพื่อให้บริกำรที่เกี่ยวกับกำรโอนเงิน
• หน่วยงำนของรัฐ รัฐบำล องค์กรหรือหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
คำสั่ง คำร้องขอ เพื่อกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
9. การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในกรณีท่ีบริษัทมีกำรโอน ถ่ำย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่ำงประเทศ บริษัทจะกำหนดมำตรฐำนในกำรทำข้อตกลง และ/หรือ
สัญญำร่วมธุรกิจกับหน่วยงำน องค์กรที่จะได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ มีมำตรฐำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นที่ยอมรับ
และสอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม่นั ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ จะได้รบั กำรคุม้ ครองอย่ำงปลอดภัย
10. สิทธิตามกฏหมายของเจ้าของข้อมูล
ในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ดังนี ้
•
•
•
•
•
•
•
•

สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
สิทธิในกำรลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในกำรระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมกำรเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในกำรขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในกำรร้องเรียนในกรณีท่ีท่ำนเห็นว่ำมิได้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคล

โดยท่ำนสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ในกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวตัง้ แต่ 1 มิถุนำยน 2565 หรือ เมื่อกฎหมำยเริ่มมีผลบังคับใช้เป็ นต้น
ไป ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อที่ระบุดำ้ นล่ำง
11. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลถือเป็ นทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นอย่ำง
ยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบ และใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยขององค์กร ทัง้ ทำงกำยภำพ และทำงเทคนิคที่ทนั สมัยอยู่เสมอ
เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษัทฯ ได้วำงนโยบำยและมำตรกำรควบคุมภำยในเพื่อให้ท่ำนมั่นใจว่ำข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนจะไม่สูญหำย ถูกทำลำยโดยไม่ตงั้ ใจ ถูกนำไปใช้ในทำงที่ผิด ถูกเปิ ดเผย และเข้ำถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่
พนักงำนที่ปฏิบตั ิหน้ำที่ของบริษัทฯ โดยพนักงำนของบริษัทฯ นัน้ ได้รบั กำรอบรม และฝึ กฝนให้จดั กำรกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำง
ปลอดภัย หำกพนักงำนไม่ปฏิบตั ิตำมที่ได้รบั กำรอบรมฝึ กฝนดังกล่ำว พนักงำนจะได้รบั โทษทำงวินยั
12. คาถามและข้อเสนอแนะ
หำกท่ำนมีขอ้ เสนอแนะ ต้องกำรสอบถำมข้อมูล หรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวนโยบำยฉบับนี ้ รวมถึงกำรขอใช้สิทธิตำมนโยบำยฉบับนี ้
ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยังเรำ ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อ ดังนี ้
ช่องทางการติดต่อ
• เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
• จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ pdpa@jwd-logistics.com
• จัดส่งทำงไปรษณีย ์ ที่ 36 ถ.กรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240

วันที่ 15 พฤษภำคม 2565

