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นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้สมัครและพนักงาน 
 

  บริษัท ภูมิซอฟต์ จ ำกัด  ต่อไปเรียกว่ำ “บริษัท” ขอแนะน ำให้ท่ำนท ำควำมเข้ำใจนโยบำยส่วนบุคคล 
(privacy policy) นี้ เนื่องจำก นโยบำยนี้อธิบำยถึงวิธีกำรที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว
ของท่ำนในฐำนะผู้สมัครและ/หรือพนักงำน เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้ กำรเปิดเผย รวมถึง
สิทธิต่ำงๆ ของท่ำน เป็นต้น เพ่ือให้ท่ำนได้รับทรำบถึงนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 
บริษัทจึงประกำศนโยบำยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1. ค านิยาม 

 ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลใดก็ตำมที่สำมำรถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้สมัครและ/หรือพนักงำนได้ 
(ไม่ว่ำด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือโดยประกอบกับข้อมูลอื่น) ซึ่งในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 

 กลุ่มท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐำน เช่น ชื่อนำมสกุล อำยุ ที่อยู่ เพศ อำชีพ วันเกิด สถำนภำพกำรสมรส สัญชำติ 
ข้อมูลบัตรประชำชน ข้อมูลหนังสือเดินทำงและกำรเข้ำออกประเทศ ข้อมูลบัญชีธนำคำร ข้อมูลใบขับข่ี 
หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ข้อมูลในเฟสบุ๊ค เว็บไซส์คุ้กกี้ รูปภำพ ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน ทะเบียนรถ เป็น
ต้น 

กลุ่มท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำงำน เช่น ข้อมูลใบสมัคร ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน สัญญำ 
ใบอนุญำตท ำงำน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ รหัสพนักงำน เงินเดือน 
ค่ำตอบแทน โบนัส ต ำแหน่ง สวัสดิกำร ภำษีอำกร รำยละเอียดงำนที่ได้รับมอบหมำย เป้ำหมำยกำรท ำงำน ผล
กำรประเมินงำน กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม บันทึกกำรลำและกำรขำดงำน ข้อมูลเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำร
กระท ำผิดกฎหมำยและ/หรือวินัยกำรท ำงำน ข้อมูลและสำเหตุกำรพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน ข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรรักษำควำมปลอดภัย ข้อมูลกำรสื่อสำรและกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท ์ อินเตอร์เน็ต และอีเมล 
เป็นต้น 

 ข้อมูลอ่อนไหว หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวที่กระทบต่อเจ้ำของข้อมูล เช่น เชื้อชำติ 
เผ่ำพันธุ์ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ศำสนำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร 
ข้อมูลชีวภำพ (Face ID, ลำยนิ้วมือ) เป็นต้น 

 ผู้สมัคร  หมำยถึง  ผู้สมัครงำนเพือ่เป็นพนักงำนประจ ำ พนักงำนอัตรำจ้ำง พนักงำนที่อยู่ภำยใต้กำร
จ้ำงงำนของผู้ให้บริกำรจัดหำงำน (outsource) และ พนักงำน freelance ที่ท ำงำนให้แก่บริษัท แล้วแต่กรณี 
ไม่ว่ำกำรสมัครงำนนั้นจะด ำเนินกำรโดยผู้สมัครเอง หรือเป็นกำรรับสมัครงำนภำยในบริษัท หรือผ่ำนกำร
แนะน ำของบุคคลอ่ืนใด หรือผ่ำนกำรด ำเนินกำรของผู้ให้บริกำรจัดหำงำน 
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 พนักงาน หมำยถึง ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำท ำสัญญำเพ่ือท ำงำนให้แก่บริษัทในฐำนะ
พนักงำนประจ ำ พนักงำนอัตรำจ้ำง พนักงำนที่อยู่ภำยใต้กำรจ้ำงงำนของผู้ให้บริกำรจัดหำงำน (outsource) 
และ พนักงำน freelance ที่เข้ำมำท ำงำนในบริษัท แล้วแต่กรณี 

2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว  

 2.1 ผู้สมัครและพนักงำนรับทรำบว่ำภำยใต้วัตถุประสงค์เพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมกำรรับ
สมัครงำน สัญญำจ้ำงแรงงำน สัญญำจ้ำงแรงงำนแบบมีระยะเวลำ สัญญำว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ และสัญญำว่ำจ้ำงอ่ืน
ใด (“สัญญำ”) บริษัทสำมำรถจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของผู้สมัครและ
พนักงำนได้ (“ประมวลผล”)  

บริษัทจ ำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและพนักงำนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมกำรรับสมัครงำน กำรปฏิบัติตำมสัญญำ กฎเกณฑ ์ระเบียบภำยใน และ/หรือข้อก ำหนดกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท และ/หรือกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกบริษัทไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้สมัครและพนักงำนที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ อำจส่งผลให้กำรให้กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมข้อตกลง 
หรือข้อก ำหนดระหว่ำงบริษัทและผู้สมัครและพนักงำนเกิดควำมล่ำช้ำหรือควำมไม่สะดวกขึ้น  และในกรณี
จ ำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำหรือตำมกฎหมำย บริษัทอำจต้องปฏิเสธกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อผูกพันใด ๆ ที่บริษัทมีต่อผู้สมัครหรือพนักงำน แล้วแต่กรณี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเคำรพต่อสิทธิส่วนบุคคล
และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของผู้สมัครและพนักงำนเท่ำที่จ ำเป็นและภำยใต้
วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำย 

 โดยกิจกรรรมที่บริษัทด ำเนินกำรและฐำนในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของ
ผู้สมัครและพนักงำนตำมตำรำงนี้ 
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หมวดของการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรม ฐานการ
ประมวลผล 

การบริหารจัดการด้าน
การสมัครและจ้าง
แรงงาน  

[ทั้งท่ีบริษัทด ำเนินกำร
ด้วยตนเอง และที่
บริษัทด ำเนินกำรผ่ำนผู้
ให้บริกำรซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอก] 

  

กำรรับสมัครงำนที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทซึ่งผู้สมัครและพนักงำนติดต่อเข้ำมำ
ที่บริษัทด้วยตนเอง หรือกำรรับสมัครงำนภำยในบริษัท 

สัญญำ  

 

กำรสมัครงำนโดยกำรแนะน ำของบุคคลอื่นใด หรือโดยกำรด ำเนินกำรของผู้
ให้บริกำรจัดหำงำน  

ควำมยินยอม 

กำรตรวจสอบรำยชื่อบุคคลล้มละลำย ประเมินควำมเสี่ยงบุคคลด้ำนกำรฟอก
เงิน และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธ
ที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง (เฉพำะบำงต ำแหน่งที่บริษัทก ำหนด) 

สัญญำ / หน้ำที่
ตำมกฎหมำย 

 

กำรตรวจประวัติอำชญำกรรม (เฉพำะบำงต ำแหน่งที่บริษัทก ำหนด) ควำมยินยอม  

กำรสัมภำษณ์งำน กำรตรวจสอบประวัติกำรศึกษำหรือประวัติกำรท ำงำน
ย้อนหลังจำกแหล่งข้อมูลอื่น กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรเปรียบเทียบ กำร
คัดเลือก กำรจัดท ำสัญญำ 

สัญญำ/ 
ประโยชน์อันชอบ
ธรรม  

การบริหารจัดการเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

[ทั้งท่ีบริษัทด ำเนินกำร
ด้วยตนเอง และที่
บริษัทด ำเนินกำรผ่ำนผู้
ให้บริกำรซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอก] 

กำรข้ึนทะเบียนพนักงำน กำรจัดเตรียมบัตรพนักงำน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล username & password ส ำหรับกำรเข้ำ
ระบบต่ำงๆ ที่จ ำเป็น และอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำน และกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ หรือเพ่ือกำร
ปฏิบัติงำน กำรสอบ 

สัญญำ 

กำรจัดท ำหรือต่ออำยุวีซ่ำ ใบอนุญำตท ำงำน กำรขออนุญำตหรือต่อ
ใบอนุญำตที่เก่ียวกับกำรท ำงำนของพนักงำน กำรขอควำมเห็นชอบต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน  

สัญญำ / หน้ำที่
ตำมกฎหมำย/ 
ควำมยินยอม(เมื่อ
เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลอ่อนไหว)  

กำรขอประวัติกำรแพ้อำหำร กำรขอประวัติกำรฉีดวัคซีน และกำรแพ้สิ่งต่ำงๆ
เพ่ือกำรจัดอบรม หรือกิจกรรมต่ำงๆ 

ควำมยินยอม 

กำรเพิกถอนใบอนุญำต (เฉพำะต ำแหน่งพนักงำนขำย หรือต ำแหน่งอ่ืนซึ่งมี
กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญำต) และกำรปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐให้เป็นปัจจุบัน 

สัญญำ / หน้ำที่
ตำมกฎหมำย 
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หมวดของการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรม ฐานการ
ประมวลผล 

การบริหารจัดการด้าน
ค่าตอบแทน 
ผลประโยชน์ และ
สวัสดิการพนักงาน 

[ทั้งท่ีบริษัทด ำเนินกำร
ด้วยตนเอง และที่
บริษัทด ำเนินกำรผ่ำนผู้
ให้บริกำรซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอก] 

กำรบริหำรจัดกำรเรื่องเงินเดือน ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง โบนัส ค่ำล่วงเวลำ ค่ำท่ี
พัก ค่ำเดินทำง รวมถึงผลประโยชน์ต่ำงๆให้กับพนักงำน 

สัญญำ / หน้ำที่
ตำมกฎหมำย  

กำรบริหำรจัดกำรเรื่องกองทุนประกันสังคม กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กองทุน
เงินทดแทน   

สัญญำ / หน้ำที่
ตำมกฎหมำย 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนภำษีอำกรของพนักงำน เช่น ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย สัญญำ / หน้ำที่
ตำมกฎหมำย 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำร ด้ำนกำรป้องกัน กำรมำตรกำรบรรเทำ
อุบัติเหตุและอุบัติภัย กำรรำยงำน และกำรใช้บริกำรห้องพยำบำล 

สัญญำ / หน้ำที่
ตำมกฎหมำย/ 
ประโยชน์อันชอบ
ธรรม  

กำรบันทึกกำรเบิกจ่ำยยำรักษำโรค กำรบรรเทำอุบัติเหตุ อุบัติภัย เหตุฉุกเฉิน
หรืออันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ  ที่มีต่อพนักงำน กำรรักษำควำม
ปลอดภัย  

ควำมยินยอม/ 
ป้องกันหรือระงับ
อันตรำยต่อชีวิต 
ร่ำงกำย หรือ
สุขภำพของบุคคล 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนประกันชีวิต และประกันภัยกลุ่ม กำรพิจำรณำรับ
ประกันภัย กำรท ำประกันภัยต่อ กำรพิจำรณำชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 

สัญญำ / 
ประโยชน์อันชอบ
ธรรม/ควำม
ยินยอม (เมื่อ
เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลอ่อนไหว) 

กำรส่งข้อมูลพนักงำนให้ผู้ให้บริกำรและท่ีปรึกษำ เช่น กำรส่งข้อมูลเพ่ือท ำ
กำรส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนค่ำตอบแทน 

ควำมยินยอม 

กำรประกำศวันเกิด และกำรแสดงควำมอำลัยเกี่ยวกับควำมสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัวของพนักงำน กำรขอประวัติกำรแพ้อำหำร และกำรแพ้สิ่งต่ำงๆเพ่ือ
กำรจัดกิจกรรม และงำนเลี้ยงต่ำงๆ 

ควำมยินยอม 
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หมวดของการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรม ฐานการ
ประมวลผล 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมพนักงำน เช่น งำนเลี้ยงวันเกิด งำนเลี้ยงปีใหม่ 
งำนสังสรรค์ ทริปท่องเที่ยวต่ำงๆ ที่จัดให้แก่พนักงำน  

สัญญำ /
ประโยชน์อันชอบ
ธรรม  

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวันหยุด วันลำ กำรมำสำย ข้อมูลสถำนทีอ่ยู่ในกำรลง
เวลำเข้ำ-ออก  

สัญญำ/หน้ำที่
ตำมกฎหมำย 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสื่อโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ซึ่งมีพนักงำนเป็นพรีเซ็น
เตอร์ หรือปรำกฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ของ
บริษัท 

ควำมยินยอม 

ประกำศพนักงำนใหม่  ประกำศบุคคลที่เป็นพนักงำนดีเด่น หรือได้รับกำร
คัดเลือกเป็นพนักงำนดีเด่น ประกำศครบอำยุกำรท ำงำน ประกำศเก่ียวกับ
กำรเลื่อนต ำแหน่ง และกำรย้ำยหน่วยงำนของพนักงำน 

ประโยชน์อันชอบ
ธรรม 

กำรอำยัดเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนอ่ืนใดตำมหมำยหรือค ำสั่งของกรมบังคับ
คด ีหรือค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลำย 

หน้ำที่ตำม
กฎหมำย 

การบริหารจัดการด้าน
การฝึกอบรม และการ
ประเมินผลงาน 

[ทั้งท่ีบริษัทด ำเนินกำร
ด้วยตนเอง และที่
บริษัทด ำเนินกำรผ่ำนผู้
ให้บริกำรซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอก] 

กำรเข้ำรับกำรอบรม และกำรสอบวัดควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ  ส ำหรับพนักงำน  สัญญำ / 
ประโยชน์อันชอบ
ธรรม 

กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรท ำงำน กำรประเมินผลกำรท ำงำนของพนักงำน 
กำรพิจำรณำปรับต ำแหน่ง ปรับเงินเดือน และพิจำรณำเรื่องโบนัส 

สัญญำ / 
ประโยชน์อันชอบ
ธรรม 
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หมวดของการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรม ฐานการ
ประมวลผล 

การบริหารจัดการงาน
เรื่องร้องเรียน ข้อ
พิพาท และคดีความ 
และการบริหารความ
เสี่ยง  

[ทั้งท่ีบริษัทด ำเนินกำร
ด้วยตนเอง และที่
บริษัทด ำเนินกำรผ่ำนผู้
ให้บริกำรซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอก] 

 

กำรตรวจสอบ กำรสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดต่อกฎหมำย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับกำรท ำงำนของบริษัท กำรพิจำรณำและลงโทษทำง
วินัย  

สัญญำ / หน้ำที่
ตำมกฎหมำย / 
ประโยชน์อันชอบ
ธรรม 

กำรด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ด ำเนนิดค ีหรือด ำเนิน
มำตรกำรใดๆ เพ่ือใช้สิทธิตำมสัญญำและตำมกฎหมำย 

สัญญำ / หน้ำที่
ตำมกฎหมำย / 
ประโยชน์อันชอบ
ธรรม 

กำรส่งรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตของพนักงำนให้แก่หน่วยงำนก ำกับ
ดูแล และหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ต ำรวจ ปปง. 
กรมสรรพำกร กรมบังคับคดี ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เป็นต้น 

หน้ำที่ตำม
กฎหมำย / 
ประโยชน์อันชอบ
ธรรม 

การบริหารจัดการเม่ือ
สิ้นสุดสัญญาจ้าง 

[ทั้งท่ีบริษัทด ำเนินกำร
ด้วยตนเอง และที่
บริษัทด ำเนินกำรผ่ำนผู้
ให้บริกำรซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอก] 

กำรบริหำรจัดกำรกำรลำออก กำรเกษียณอำยุ กำรเลิกจ้ำงพนักงำน กำรแจ้ง
ข้อมูลข้ำงต้นให้แก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น กรมสรรพำกร ธนำคำร 
ส ำนักงำนประกันสังคม สนง.ตรวจคนเข้ำเมือง กองงำนคนต่ำงด้ำว เป็นต้น  

สัญญำ /หน้ำที่
ตำมกฎหมำย 
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2.2 บริษัทก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม
และสอดคล้องกับกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวเพ่ือป้องกันกำรสูญหำย  กำร
เข้ำถึง ท ำลำย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย โดยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล รวมถึงนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท 

2.3  หำกภำยหลังมีกำรเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ปฏิบัติสัญญำหรือเป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนด เป็นต้น บริษัทจะแจ้ง
วัตถุประสงค์ใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงบอร์ดประชำสัมพันธ์ของบริษัท ติด
ประกำศ หรืออีเมลแจ้งให้พนักงำนทรำบ และจัดให้มีบันทึกกำรแก้ไขเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐำน ทั้งนี ้ บริษัทอำจ
ขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนกำรด ำเนินกำรหรือท ำกิจกรรมใด ๆ ตำมวัตถุประสงค์ใหม่นั้น (หำกกฎหมำย
ก ำหนดให้ต้องขอควำมยินยอม)  
3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด  
 3.1  ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว บริษัทจะใช้วิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำย
และเป็นธรรม และอย่ำงจ ำกัดเพียงเท่ำที่จ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้น  
 3.2  นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนท ำกำร
ประมวลผล เว้นแต่  

(1)  เป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนด 
(2)  เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของท่ำน และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระท ำได้ในเวลำนั้น 
(3)  เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภำพ หรือควำมปลอดภัยของท่ำน 
(4) เพ่ือประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 
(5) เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำ วิจัย หรือกำรจัดท ำสถิติ 

3.3 บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวของท่ำน เพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรตำมสัญญำ และสัญญำหรือข้อตกลงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกำรดังกล่ำว แต่ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดเก็บ
ข้อมลูที่อำจเป็นผลร้ำย ท ำให้เสียชื่อเสียง หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
หรือควำมไม่เท่ำเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่ 

(1) ได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกท่ำน 
(2) เป็นกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนด 
(3) เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของท่ำน และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระท ำได้ในเวลำนั้น 
(4) เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภำพ หรือควำมปลอดภัยของท่ำน 
(5) เพ่ือประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 
(6) เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำ วิจัย หรือกำรจัดท ำสถิติ 

3.4 บริษัทอำจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ได้รับมำจำกแหล่งอ่ืนเฉพำะในกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น และอำจขอควำมยินยอมจำกท่ำน (กรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องขอควำมยินยอม) ทั้งนี้ 
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เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น และเพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้เป็นปัจจุบัน 
และเพ่ือปรับปรุงคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น 
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวให้กับบุคคลภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล หรือหน่วยงานตามกฎหมาย 

4.1 เพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรสมัครงำน ด ำเนินกำรตำมสัญญำ และ/หรือ
ข้อตกลงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกำรดังกล่ำวที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น บริษัทอำจส่งโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
และหรือข้อมูลอ่อนไหวของพนักงำนให้กับ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลภำยนอกซ่ึงเป็นที่ปรึกษำหรือ
ผู้ให้บริกำร เป็นต้น ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

4.2 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและหรือข้อมูลอ่อนไหวของท่ำนบนระบบ Cloud Computing 
ที่ให้บริกำรโดยผู้ให้บริกำรภำยนอก ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

4.3 บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและหรือข้อมูลอ่อนไหวของท่ำนให้กับบริษัทแม่ บริษัทใน
เครือ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หน่วยงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรก่อกำรร้ำย ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
พนักงำนอัยกำรหรือศำล เจ้ำพนักงำนกรมบังคับคดี เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ เจ้ำหน้ำที่กรมสรรพำกร 
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย 
 

ตำรำงด้ำนล่ำงแสดงรำยชื่อผู้ให้บริกำรภำยนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริกำรและเอกสำรอ้ำงอิงไปยัง
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริกำรภำยนอกเหล่ำนั้น 

ผู้ให้บริการภายนอก                    นโยบายความเป็นส่วนตัว 

Amazon Web Services (AWS) https://aws.amazon.com/compliance/thailand-data-privacy/ 
Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-US/ 

CS Loxinfo https://csl.co.th/csl-
files/pdf/03_CSL_The%20Personal%20Information%20Privacy
%20Protection%20Policy-TH.pdf 

INET https://www.inet.co.th/assets/html/data_policy_en.html 

 
 
 
 
  

https://csl.co.th/csl-files/pdf/03_CSL_The%20Personal%20Information%20Privacy%20Protection%20Policy-TH.pdf
https://csl.co.th/csl-files/pdf/03_CSL_The%20Personal%20Information%20Privacy%20Protection%20Policy-TH.pdf
https://csl.co.th/csl-files/pdf/03_CSL_The%20Personal%20Information%20Privacy%20Protection%20Policy-TH.pdf
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5.  การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
5.1  กรณีท่ำนประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ระบุไว้ ท่ำนสำมำรถส่งค ำร้องขอ

เข้ำมำที่อีเมล hr@puumsoft.co.th เมื่อบริษัทได้รับค ำร้องขอดังกล่ำวแล้ว บริษัทจะด ำเนินกำรบันทึกค ำร้อง
ขอ ตรวจสอบและตอบกลับค ำร้องขอของท่ำนภำยในระยะเวลำอันสมควร  

5.2  หำกท่ำนเห็นว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวใดที่เก่ียวกับตนไม่ถูกต้องตำมที่เป็นจริง 
ท่ำนสำมำรถแจ้งบริษัทเพ่ือให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวนั้นได้ ทั้งนี ้ กรณี
บริษัทมีเหตุให้ปฏิเสธค ำร้องขอของท่ำน บริษัทจะจัดท ำบันทึกกำรปฏิเสธค ำขอหรือกำรคัดค้ำนพร้อมด้วย
เหตุผลไว้เป็นหลักฐำนด้วย 

5.3  ท่ำนมีสิทธิตรวจดูควำมมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหว วัตถุประสงค์
ของกำรน ำข้อมูลไปใช้ นอกจำกนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(1) ขอส ำเนำ หรือขอส ำเนำรับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหว ของ
ตน 

(2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
(3) โต้แย้งหรือขอระงับกำรใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับ

ตน 
(4) ขอให้ด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน 
(5) ขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เก่ียวกับตนในกรณีท่ี

เป็นข้อมูลซึ่งท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมในกำรรวบรวมหรือจัดเก็บ 
(6) ขอยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมใดๆ 
(7) ขอโอนย้ำยข้อมูลไปที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน 
(8) ติดต่อบริษัทหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกรณีท่ีจ ำเป็น 
(9) ร้องเรียนกรณีบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงของบริษัทหรือผู้

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฎิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อควรระวัง 
หำกเป็นกรณีกิจกรรมที่บริษัทท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่ำน

ตำมฐำนสัญญำ หรือฐำนประโยชน์อันชอบธรรม หรือฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรใช้สิทธิ
ของท่ำนตำม (3) และ (4) ได้  

กรณีกำรประมวลผลด้วยฐำนควำมยินยอมที่เกี่ยวกับสัญญำ และกรณีกำรเก็บและใช้ข้อมูลอ่อนไหว
เพ่ือกำรปฎิบัติตำมสัญญำ หำกพนักงำนได้ใช้สิทธิตำมข้อ (3) (4) และ (6) บริษัทจะไม่สำมำรถปฎิบัติหน้ำที่
ตำมสัญญำได้ ซึ่งจะมีผลท ำให้สัญญำกับพนักงำนต้องสิ้นสุดลง และ/หรือไม่สำมำรถจัดสรรสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิกำรบำงประเภทให้แก่พนักงำนได้ 
  

mailto:hr@puumsoft.co.th
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6. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทมีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่ำน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้

ประมวลผล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมกฎหมำย แล้วแต่กรณี โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 2 ปีนับแต่วันสมัคร
งำน (ส ำหรับผู้สมัคร) และมีก ำหนดระยะเวลำ 10 ปีนับแต่วันที่สัญญำสิ้นสุดลง (ส ำหรับพนักงำน)   
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล 

7.1 บริษัทอำจปรับปรุงนโยบำยส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งครำวเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัท และข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็นจำกท่ำน บริษัทจะประกำศแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ให้ทรำบอย่ำงชัดเจนก่อนจะเริ่มด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี ้ บริษัทอำจส่งประกำศแจ้งเตือนให้ท่ำนทรำบ
โดยตรง หรือผ่ำนช่องทำงอ่ืนของบริษัท โดยท่ำนสำมำรถตรวจสอบนโยบำยส่วนบุคคลนี้ได้ท่ีระบบของบริษัท 
ติดประกำศ หรืออีเมลแจ้งให้ท่ำนทรำบ  

7.2  หำกท่ำนมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษัทได้ที่: 
บริษัท ภูมิซอฟต์ จ ากัด 
ติดต่อ 54 อำคำรบีบี บิลดิ้ง ชั้น 14 ห้อง 1402 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 

กรุงเทพมหำนคร 10110 
เว็บไซต์ https://www.puumsoft.co.th 

 เบอร์โทร 0 2260 0100-2 
 ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: 

 เรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล hr@puumsoft.co.th  
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล dpo@puumsoft.co.th    

 
นโยบำยฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหำคม 2564 เป็นต้นไป 
 
 
          
        (นำยอำภรณ์ ปอล ศรีพิพัฒน์) 
                   กรรมกำรผู้จัดกำร 

  

mailto:hr@puumsoft.co.th
mailto:dpo@puumsoft.co.th
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Candidate and Employee Privacy Policy 
 

Puumsoft Company Limited (“Puumsoft”, “we” or “us”) would like Candidate and 
Employee (“you”) do understand this Privacy Policy. This Privacy Policy describes how we 
handle your Personal Data and Sensitive Data, including collection, storage, use, disclosure 
and your rights relating to your Personal Data and Sensitive Data. 

1. What is Personal Data? 

 Personal Data is any other data which identify yourself (no matter it can be identified 
by itself, or together with other information) comprises of 2 groups as follows; 

Group 1: Basic information e.g. name, surname, age, address, gender, occupation, 
married status, nationality, id card number, passport and visa information, bank account, driver 
license, telephone number, e-mail, Line id, Facebook, cookies website, picture, emergency 
contact, car license etc 

Group 2: Work information e.g. application details, education, work experience, 
contract, work license, social security, compensation fund, provident fund, employee number, 
salary, compensation, bonus, position, welfare, tax, work assignment details, career goal, 
performance appraisal, training record, leave and absence record, illegal and/or work discipline 
behavior, reason of termination, security data, communication data and record of using 
computer, telephone, internet and e-mail etc. 

 Sensitive Data is Personal Data relating to racial or ethnic origin, religious or 
philosophical beliefs, Political Opinion, data concerning a natural person’s sex 
life, criminal record, data concerning health, disabilities, biometric data etc. 

 Candidate is the applicant for permanent employee or temporary employee 
or freelance person or employee who is under outsourcing person. Applicant 
may proceed by his/herself or internal recruitment or referral program or head 
hunter.   

 Employee is the Candidate who is selected and enter into the employment 
contract with us and is permanent employee or temporary employee or 
outsourcing person or freelance person who works at Puumsoft’s office. 
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2. Personal or Sensitive Data Processing  

2.1 You acknowledges that under the purposes of job application, employment 
contract, employment term contract, consulting contract and other service contracts 
(“Contract”), we is entitled to collect, use and disclose your Personal Data and Sensitive data 
(“Processing”) 

We needs to correctly, completely, sufficiently receive your personal information in 
order to perform the obligations under job application, Contract, regulations, internal rules 
and/or our operating rule and/or performance under applicable law. Should we did not 
correctly, completely and sufficiently receive your personal information, it may result in the 
delay or any inconvenience of our performance under Contract or rule binding between 
Puumsoft and Candidate or Employee. In case of necessity, we may reject any obligations to 
Candidate or Employees in order to comply with the terms in the Contract and applicable 
laws. However, we respects your personal right and will process Personal data and Sensitive 
data based on legitimate purposes. 

Below are details of our processing activities: 

 

Processing Area Activities Basis for 
Processing 

Job Application 
and Employment 
Management 

[self-managing and 
outsource 
performing)  

Recruitment activities by Puumsoft including when 
Candidate and Employee contacts Puumsoft directly and 
internal recruitment.  

Contract 

Employee applied the job from referral program or from 
recruitment outsourcing service provider. 

Consent 

Examining bankruptcy name list and risk assessing according 
to Anti-Money laundering and Counter-Terrorism laws 
(“AMLO”) (only specific position) 

Contract/lawful 
basis 

Examining criminal record (only specific position)  Consent 

Interviewing, examining education background or working 
experience history from other sources, data analysis, 
comparison, employee selection and contract process. 

Contract/ legitimate 
interest  
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Processing Area Activities Basis for 
Processing 

Work performance 
management 

 [self-managing and 
outsource 
performing) 

Employee record, employee card, equipment, tool, 
computer, mobile phone, e-mail, username & password for 
accessing necessary system and other related matters in 
order to prepare working, training or test.  

Contract 

Applying or renewing visa and work permit and requesting 
approval  relating to work performance 

Contract/ lawful 
basis/consent 
(relating to sensitive 
data) 

Requesting for food allergy, vaccination records and any 
other allergies record in order to train or arrange for related 
activities.  

Consent 

License revocation (only sale position or any position as 
required by law) and personal data update for government 
system   

Contract/ lawful 
basis 

Compensation 
and welfare 
management  

[self-managing and 
outsource 
performing) 

Managing salary, remuneration, wage, bonus, overtime wage, 
accommodation cost, travel fee and any other benefits for 
employee 

Contract/lawful 
basis 

Managing social security fund, provident fund and workmen 
compensation fund  

Contract/lawful 
basis 

Managing employment taxes e.g. withholding tax Contract /lawful 
basis 

Managing welfare, protection, accidental and dangerous 
alleviating measure, report and medical care service 

Contract/lawful 
basis/legitimate 
interest 

Recording medicine history and alleviating accident, incident, 
emergency case or danger against life, body, health of 
employee, including the security of employee 

Consent/protecting 
or preventing 
danger against life, 
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Processing Area Activities Basis for 
Processing 

body or health of 
person  

Managing life insurance, group insurance, underwriting, 
reinsurance, consideration for insurance claim  

Contract/legitimate 
interest/consent (as 
related to sensitive 
data) 

Disclosing employee data to outsource and consultant e.g. 
disclosure for survey and compensation analysis   

Consent 

Birthday announcement and condolences on loss of 
employee’s family member and the request of food allergy 
record in order for activity and party arrangement 

Consent 

Managing employee’s activities e.g. birthday party, new year 
party, any party and outing trip for employee.   

Contract/legitimate 
interest 

Managing day off, leaves, late arrival and employee working 
location 

Contract/lawful 
basis 

Managing advertising, public relations of which employee is 
a presenter either wholly or partly express himself in the 
media of Puumsoft. 

Consent 

Announcement as a new comer, candidates or employee of 
the month/year, long service award, promotion and 
relocation of employee.  

Legitimate interest 

Seizing of salary or remuneration as required by the order of 
execution department or official receiver in bankrupt case. 

Lawful basis 
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Processing Area Activities Basis for 
Processing 

Training and 
performance 
evaluation 
management  

[self-managing and 
outsource 
performing) 

Training and exam testing for any area of knowledge of 
employee. 

Contract/legitimate 
interest 

Goal setting, performance evaluation, promotion, salary and 
bonus review.  

Contract/legitimate 
interest 

Compliant, 
Dispute, Lawsuit 
and Risk 
Assessment 
Management 

[self-managing and 
outsource 
performing] 

Monitoring, investigating fraud or illegal behavior in 
accordance with law, rule and working regulations, including 
disciplinary action consideration. 

Contract/lawful 
basis/legitimate 
interest 

Taking any action for monitoring, investigation, suing or 
undertaking any measures to protect lawful or contractual 
right. 

Contract/lawful/ 

legitimate 

Reporting fraud case of employee to regulator and any 
authorized officer as required by law e.g. police, AMLO, 
revenue department, execution office, Royal Thai Police. 

Lawful/legitimate 
interest 

Termination 
Management 

[self-managing and 
outsource 
performing] 

Managing resignation, retirement, termination, informing 
thereof to related government e.g. Revenue Department, 
Bank, Social Security Office, Immigration Office   

Contract/lawful 
basis 
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2.2 We will strictly and properly implement the Personal Data security measure and 
be compliant with Privacy Policy in order to protect your Personal Data or Sensitive Data from 
any loss, destroying, modifying, accessing or disclosing without permission or legality in 
accordance with Data Security Policy and Procedure and IT Security Guideline and Policy. 

2.3  If there is any change and/or adding of the purpose of processing e.g. processing 
based on contract or lawful basis etc., we will inform you of new purpose via Puumsoft 
website, poster announcement or e-mail. We will record such changes for evidence. In 
addition, we may request your consent before processing any activities of new purposes (if 
consent required by law). 

3. We process your Personal Data restrictively 

3.1 We will restrictively process your Personal Data or Sensitive Data by using legitimate 
and fair method and within the scope of the specified objective. 
 3.2 Other than the specified objective, we will obtain your consent prior to processing 
Personal Data; unless 
 (1) It is required by laws; 

(2) It is beneficial to you, given that it is impossible to obtain your consent at that 
time; 
(3) It is beneficial to your or someone else’s life, health or security; 
(4) It is for a purpose of investigation of an officer or judicial process of court; 
(5) It is beneficial to research or statistics preparation. 

 3.3 In case of necessity, we may collect your Sensitive Data for a purpose of Contract, 
performing regarding Contract and other agreement as related to employment.  We however 
will not collect your Sensitive Data which is adverse to your reputation or discriminating; unless  

(1) You give a consent to us; 
(2) It is required by laws; 
(3) It is beneficial to you, given that it is impossible to obtain your consent at that 
time;  
(4) It is beneficial to your or someone else’s life, health or security; 
(5) It is for a purpose of investigation of an officer or judicial process of court; 
(6) It is beneficial to research or statistics preparation. 
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3.4 We may store your Personal Data together with your Personal Data that we have 
received from other sources and may request your consent (in case consent required by law) 
for abovementioned purpose, for updating Personal Data, or improving our services. 

 

4. We may disclose your Personal Data to Data Processor or any authorities as required 
by laws 

4.1 In order to perform the obligation of job application, Contract and/or other 
agreement as related to abovementioned objective, we may transfer or disclose your Personal 
Data and/or Sensitive Data to data processor, third party who is the advisor or service provider 
located both inside and outside country.  

4.2 We may store your Personal Data and/or Sensitive Data through Cloud Computing 
which is offered by outsourced service provider located both inside and outside country.  

4.3 We may disclose your Personal Data and/or Sensitive Data to Puumsoft, our affiliate, 
internal and external audit, The Office of Insurance Commission, Anti-Money Laundering 
Commission, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Office located both inside or 
outside country, police officer, public prosecutor, court, legal execution enforcement officer, 
legal official receiver, Revenue Department officer, or any other office as required by relevant 
laws. 
5. Your participation as Personal Data owner 

5.1  If you would like to know how we process your Personal Data or Sensitive Data, 
you can send an email to hr@puumsoft.co.th. When we receive your email, we will feedback 
you the existence or the detail of your Personal Data within appropriate time. 

5.2 If you think that your Personal Data or Sensitive Data is not accurate, you can 
request us to make change or amend your Personal Data or Sensitive Data. In this regard, we 
may reject your request and we will record the rejection or objection of such request with 
reason as an evidence. 

5.3 You have the right to check the existence, the type of your Personal Data and/or 
Sensitive Data, the using objective of your Personal Data and Sensitive Data. In addition, you 
also have the right to: 

(1) Request a copy or a certified copy of your Personal Data and/or Sensitive Data; 
(2) Request to make a change or correct your Personal Data and/or Sensitive Data; 
(3) Request to suspend the use or the disclosure of your Personal Data and/or 

Sensitive Data; 

mailto:hr@puumsoft.co.th
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(4) Request to erase or destroy your Personal Data and/or Sensitive Data; 
(5) Request to disclose the method of obtaining your Personal Data and/or Sensitive 

Data for the case which your consent has not been made; 
(6) Request to cancel your consent which you have previously made; 
(7) Request to transfer your Personal Data and/or Sensitive Data to other data 

controller; 
(8) Contact us or any relevant authorities, if necessary; 
(9) Compliant us or Data Processor or our/its employee or our/its service provider 

in case such person did not comply with Applicable Personal Data Protection Law. 
Remark: 
If we process your Personal Data and/or Sensitive Data based on Contract, legitimate 

interest or legal obligation basis, we reserve our right to refuse your right in (3) and (4). 
Please note that if you choose to exercise your right in (3) (4) and (6), we will not be 

able to perform the obligations under Contract which might result in Contract termination 
and/or the inability to provide the welfare to you.  
6. Period of Personal Data processing 

We reserve our right to process and disclose your Personal Data and your Sensitive 
Data and any relevant authorities as required by laws, whichever the case may be, within 2 
years from the job application date (for Candidate) and 10 years from the expiration date of 
Contract (for Employee). 
7. Changes to this Privacy Policy 

7.1 We review this Privacy Notice regularly and reserve the right to make changes at 
any time to take account of changes in our services, operation and your suggestion. We will 
either notify or send a notice to you regarding the change of this Privacy Policy before making 
any change. You can access this Privacy Notice to People Net, poster announcement or e-
mail. 

7.2 If you have any question, please contact us at:   
Puumsoft Company Limited 
No. 54 BB Building 14th Floor, Unit 1402 54 Sukhumvit 21(Asoke) Road, Klongtoey Nua, 

Wattana, Bangkok 10110  
Visit our website at:  https://www.puumsoft.co.th 
Tel. 0 2260 0100-2 
 

https://www.puumsoft.co.th/
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Contact Data Protection Officer:  
 General case related to exercise of your Personal Data right at hr@puumsoft.co.th  
 Compliant case related to Personal Data and/or Sensitive Data at e-mail 

dpo@puumsoft.co.th 
 

This policy is effective from 4 August 2021. 
 
 
 

Arporna Paul Sribhibhadh 
Managing Director 
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