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ประกาศความเป็นส่วนตวั 

 

ปรบัปรุงขอ้มลูล่าสุด: 5 พฤษภาคม 2564 

เรยีน พนักงาน และนักศกึษาฝึกงาน 

บรษิัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“เรา”) ใหค้วามสําคญักบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบุคคลทมีคีวามเกยีวขอ้งกบัท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดงันันเราจงึจดัใหม้ปีระกาศความเป็นส่วนตวันีเพอือธบิายถงึการ

เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย (รวมเรยีกว่า “ประมวลผล”) ขอ้มลูส่วนบุคคล โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลทเีราเก็บรวบรวม โดยรวมถึงขอ้มูลทที่านมอบใหแ้ก่เราเกยีวกบัตวัท่านเอง หรอืบุคคลทมีี

ความเกยีวขอ้งกบักบัท่าน (“ท่าน”)  

 วธิทีเีรานําขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปใช ้

 การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

 ทางเลอืกทเีรานําเสนอใหท้่าน รวมถงึวธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และการดาํเนินการใหข้อ้มลูส่วน

บุคคลของท่านเป็นปัจจุบนั 

 สทิธใินขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเกบ็รวบรวม  

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทีเรามีความจําเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านัน โดยอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลหลากหลายประเภท และประเภทของขอ้มลู

ส่วนบคุคลทเีราเกบ็รวบรวมนันขนึอยู่กบัแต่ละสถานการณ์  

เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูทหีลากหลาย เช่น 

 ขอ้มูลทไีดจ้ากท่านโดยตรง ซึงถอืเป็นส่วนหนึงของขนัตอนการรบัเขา้ฝึกงาน และการจา้งงาน (เช่น ใบสมคัร

งาน ประวตักิารทาํงาน (CV หรอื Resume) ช่องทางการตดิต่อกบัทา่น หรอืขอ้มูลต่าง ๆ ในเอกสารทที่านได้

ใหข้อ้มลูไวก้บัเราเมอืเรมิต้น หรอืระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร) 

 ขอ้มูลทเีราไดร้บัในระหว่างขนัตอนการสรรหาบุคลากร เช่น การสนทนาทางโทรศพัท์ การสมัภาษณ์งาน ณ 

สาขา หรอืสถานทอีนืใดตามทเีรากําหนด หรอืประชุมผ่านทางวดิโีอ 

 เอกสารระบุตวัตน เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขบัข ีเป็นตน้ 

 ขอ้มลูทเีราไดร้บั หรอือาจจะไดร้บัเมอืท่านใชร้ะบบ เครอืงมอื และเวบ็ไซต ์รวมถงึช่องทางออนไลน์อนื ๆ ของ

เรา 

 เอกสารต่าง ๆ ทที่านกรอก หรอืขอ้มูลทเีราได้รบัเมอืท่านเรมิต้นสมคัรงาน หรอืระหว่างการทํางาน (เช่น 

เอกสารการเสนอผลประโยชน์ เอกสารการทําประกนัภยั เอกสารผลตรวจสุขภาพ แบบสํารวจความเหน็ เป็น

ตน้)  
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 เมอืท่านทาํใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชดัแจง้ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล

ผ่านทาง Social Media ในกรณดีงักล่าว เราจะเลอืกเกบ็รวบรวมเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลทที่านเลอืกใหป้รากฏ

ต่อสาธารณะเท่านัน 

 การติดต่อกับท่านผ่านการสัมภาษณ์ และ/หรือการประชุมผ่านช่องทางอืน เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) 

อุปกรณ์บนัทกึภาพ และ/หรอืเสยีง เป็นตน้ 

ในบางกรณีเราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกยีวกบัท่านจากบุคคลทสีาม เช่น ขอ้มูลอ้างองิจากนายจา้งเดมิ 

(เช่น ระยะเวลาของการจา้งงาน ประสทิธภิาพในการทํางานทผี่านมา เป็นต้น) ขอ้มูลจากผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบประวตัิ

การทาํงาน ขอ้มลูจากหน่วยงานทเีกบ็รวบรวมขอ้มลูเครดติ และขอ้มลูประวตัอิาชญากรรม 

ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทเีราอาจเกบ็รวบรวมมดีงัต่อไปนี 

 ข้อมูลส่วนตัว: ชอื นามสกุล ชอืเล่น เพศ วนัเดือนปี และสถานทเีกิด อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส 

สถานภาพทางทหาร จํานวนบุตร หมู่โลหติ นําหนัก ส่วนสูง ไซส์เสอื สดัส่วนร่างกาย ตําหนิทสีําคญั ฟิล์ม

เอกซเรย์ หมายเลขบัตรประจําตวัประชาชน หมายเลขหนังสือเดนิทาง หมายเลขอืน ๆ ทีราชการออกให้ 

รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลทปีรากฏอยู่บนเอกสารทรีฐัออกใหเ้พอืใชใ้นการยนืยนัตวัตน หมายเลขประจําตวัผูเ้สยี

ภาษี สญัชาติ ภาพบนบตัรประจําตวัประชาชน หนังสอืเดินทาง ใบอนุญาตขบัขี เลขทะเบียน และเอกสาร

กรมธรรมป์ระกนัภยัของยานพหานะส่วนตวั ลายมอืชอื ขอ้มูลการยนืยนัตวัตน ขอ้มูลทเีราไดร้บัจากท่านจาก

คําถามยนืยนัตวัตนของเรา เช่น รหสัผ่าน คําตอบในกรณีทที่านลมืรหสัผ่าน PINs ขอ้มูลการจดจําใบหน้า 

และเสยีง รูปภาพ ภาพ หรอืบนัทกีจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  

 ข้อมูลการศึกษา:  รายละเอยีดเกยีวกบัประวตัิการศกึษา ใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) หลกัฐานการ

จบการศกึษา 

 ข้อมูลเกียวกบัครอบครวั หรือผู้ดแูล:  ชอื นามสกุล และขอ้มลูการตดิต่อของสมาชกิในครอบครวั รวมทงัคู่

สมรส บดิามารดา บตุร และผูร้บัผลประโยชน์ 

 ข้อมูลการทํางาน:  รายละเอียดเกียวกบัอาชพี การเป็นสมาชกิองค์กรทางวชิาชพี ความเห็นของนายจา้ง 

คุณสมบตัิ ทักษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม ประวตัิการทํางาน (CV หรือ Resume) ใบอนุญาตทํางาน 

(Work Permit) และหมายเลขใบประกอบวชิาชพี 

 ข้อมูลทางการเงิน และธุรกรรม:  ขอ้มูลบญัชธีนาคาร ขอ้มูลเงนิเดอืน และรายไดอ้นื รายการหกัลดหย่อน

ภาษี การชําระภาษี สนิเชอื เงนิกู้ ผลประโยชน์ของท่าน (เช่น บํานาญ หรอืสทิธติามกรมธรรม์ประกนัภยั) 

และขอ้มลูอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง (เช่น รายละเอยีดการเบกิเงนิ หรอืเบยีเลยีง)  

 ข้อมูลการติดต่อ: ทอียู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล ์และรายละเอยีด Social Media 

 ข้อมูลเกียวกบัสญัญา 

o ขอ้กําหนด และเงอืนไขการจา้งงาน การลาออก และเหตุผลของการลาออกของท่าน 

o รายละเอยีดของวนั และเวลาทาํงาน และการเขา้ทาํงาน 

o รายละเอยีดของระยะเวลาทที่านลา รวมถงึวนัหยุด การลาป่วย การลาทเีกยีวกบัครอบครวั การลาเพอืไป

ร่วมงานศพ และการลาโดยไม่รบัค่าจา้ง และเหตุผลสาํหรบัการลา 

o รายละเอยีดของการลงโทษทางวนัิย หรอืกระบวนการรอ้งทุกขท์ที่านมส่ีวนร่วมในระหว่างการจา้งงานกบั

เรา รวมถงึคาํเตอืนทอีอกใหท้่าน และอเีมลอ์นื ๆ ทเีกยีวขอ้ง 
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o การประเมนิผลการทํางานของท่าน รวมถึงการประเมนิผลประสทิธภิาพการทํางาน การจดัอนัดบั การ

ฝึกอบรมททีา่นเขา้ร่วม แผนการปรบัปรุงประสทิธภิาพ และอเีมลอ์นื ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

 ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data): 

o ขอ้มลูศาสนา 

o ขอ้มลูเชอืชาต ิ

o ขอ้มลูทางการแพทย ์ขอ้มลูสุขภาพ และการตรวจรกัษา 

o ขอ้มลูความพกิาร 

o ขอ้มลูชวีภาพ (แบบจาํลองลายนิวมอื) และ 

o ขอ้มลูประวตัอิาชญากรรม และ 

นอกจากนี เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อนของท่านบางประเภทเพอืทําการ

ปรบัเปลยีนบางประการให้เหมาะสมกบัท่าน เพอืให้ท่านมีความพร้อมในการปฏิบตัิงาน เพอืปฏิบตัิตามกฎหมายที

เกยีวขอ้งกบัการจา้งงาน และเพอืบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล อย่างไรกต็ามเราจะไม่เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล

ประเภทนโีดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน เวน้แต่ในกรณีทกีฎหมายอนุญาตใหเ้ราสามารถทาํได ้

ในกรณีทที่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ แก่เรา ท่านตกลง และรบัรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดงักล่าว

ทราบแล้วว่าเราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว รวมทงัไดแ้จง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถึงประกาศ

ความเป็นส่วนตวัของเราแล้ว และในกรณีทกีฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด ท่านได้รบัความยนิยอมจาก

บุคคลดงักล่าวตามรปูแบบ และเนือหาทเีรากําหนดสาํหรบัการทเีราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว 

2. วิธีทีเรานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ 

เราจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทีเรามคีวามจําเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านัน  ทงันี เราจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึงฐานดงัต่อไปนีในการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน 

 ฐานสญัญา - เมอืเราจําเป็นต้องประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพอืทจีะปฏิบตัิตามตามสญัญา หรือ

ก่อนทเีราจะเขา้ทาํสญัญากบัท่าน 

 ฐานหน้าทีตามกฎหมาย -  เมอืเรามคีวามจําเป็นต้องประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพอืปฏบิตัิตาม

กฎหมาย หรอืภาระขอ้ผกูพนัตามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย - เมอืเป็นประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของเราทจีะประมวลผลขอ้มลู

ส่วนบุคคลของท่านตามทีกฎหมายอนุญาต เว้นแต่ทีเราเห็นว่าประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของเรามี

ความสาํคญัน้อยกว่าประโยชน์ และสทิธเิสรภีาพขนัพนืฐานของท่าน 

 ฐานประโยชน์สาํคญัต่อชีวิต - เมอืเรามคีวามจําเป็นต้องประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือปกป้อง

ประโยชน์สาํคญัต่อชวีติของท่าน หรอืบุคคลอนื 

 ฐานความยินยอม - เมือท่านให้ความยินยอมกับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือ

วตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์นึงโดยเฉพาะ 

อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รบัความยินยอมจากท่าน 

ยกเวน้ในกรณีทกีฎหมายอนุญาตใหเ้ราทาํได ้  
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เราอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทขีองท่านภายใตก้ฎหมายทเีกยีวขอ้ง และฐานทางกฎหมายเพอืวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปนี 

วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล 

การจา้งงาน และการทํางาน 

 เพอืชําระเงนิ รวมถึงจดัหาให้ซึงสทิธปิระโยชน์ และสวสัดกิาร

ต่าง ๆ ทเีราใหแ้ก่ท่านตามสญัญาจา้งงาน 

 เพือจัดการผลประโยชน์ บํานาญ และสิทธิตามกรมธรรม์

ประกนัภยั 

 เพอืยนืยนัตวัตนของท่าน 

 เพอืจดัการ และตรวจสอบสทิธขิองท่านในการทาํงานในประเทศ

ไทย 

 เพอืตรวจสอบประวตัิอาชญากรรมของท่านเพอืให้มนัใจได้ว่า

ท่านสามารถปฏบิตังิานในหน้าทขีองท่านได ้

 เพอืตรวจสอบขอ้มลูทางการแพทย ์สุขภาพ และการตรวจรกัษา

ของท่านเพอืใหแ้น่ใจว่าท่านมคีวามสามารถทจีะปฏบิตัหิน้าทใีน

ตําแหน่งทไีดต้กลงกนั 

 เพอืจดัทาํ และดาํเนินการตามแผนการเพมิขดีความสามารถคน

พกิารใหแ้ก่ท่านได ้

 เพอืการคาํนวณ และการหกัภาษี ณ ทจี่าย 

 เพือจัดทํารายงานภายในทีเกียวข้องกับการจ้างงาน (เช่น 

รายงานการจ่ายเงนิเดอืน รายงานค่าเสยีหาย เป็นตน้) 

 เพือบริหารจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากร และบริหาร

จดัการทรพัยากรบุคคล 

 เพอืใหท้่านสามารถใชว้นัลาตามสทิธทิที่านม ี

 เพอืใชใ้นขนัตอนการพจิารณาปรบัเลอืนตําแหน่ง 

 เพอืเกบ็บนัทกึการจา้งงานทถีูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั  

 เพอืเก็บบนัทกึรายละเอียดการติดต่อ รวมถึงขอ้มูลของผู้ทจีะ

ตดิต่อ) ในกรณีฉุกเฉิน 

 เพอืดําเนินการ และเกบ็บนัทกึการลงโทษทางวนัิย และการรอ้ง

ทุกข ์และเพอืใหแ้น่ใจว่าการดาํเนินการดงักล่าวเป็นทยีอมรบัได้

ภายในสถานททีาํงาน 

 เพอืดาํเนินการ และจดัเกบ็หลกัฐานการรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายเมอื

ท่านก่อความเสยีหายใหก้บัเรา 

 เพือดําเนินการ และเก็บบันทึกประวัติ และรายละเอียดการ

ทํางานของท่าน และขนัตอนทเีกียวขอ้ง และการวางแผนการ

พฒันาอาชพี 

 ฐานสญัญา 

 ฐานหน้าทตีามกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 

 ฐานความยนิยอม 
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วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพอืดําเนินการตามขนัตอน และเกบ็บนัทกึการเขา้ทํางาน การ

ขาดงาน และจดัการการขาดงานเพอืใหก้ารจดัการแรงงานทมีี

ประสทิธภิาพ 

 เพอืดําเนินการ และเกบ็บนัทกึการลาประเภทอนื ๆ รวมถงึการ

ลาเพอืคลอดบุตร การลาเพอืดูแลบุตร การลาเพอืรบับุตรบุญ

ธรรม และการลาเพอืใชส้ทิธเิลยีงดรู่วมกนั 

 เพือจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และจัดกิจกรรมอืน ๆ 

ใหก้บัท่าน 

 เพอืใช้อ้างองิตามคําขอพนักงานปัจจุบนั หรอืในอดตี (เช่น การ

จดัทําเอกสารรบัรองเงนิเดอืน การจดัทําหนังสอืรบัรองการผ่าน

งาน การหกัเงนิเดอืนเพอืชาํระหนีตามทที่านรอ้งขอ เป็นตน้) 

 เพอืปฏิบตัิตามคําร้องขอตามสทิธทิที่านมตี่อขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านทอียู่ในความครอบครองของเรา 

 เพอืตอบสนอง และยกสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายขนึต่อสู ้

 เพอืใหส้อดคล้องกบักฎหมายดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั อาชี

วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

 เพอืรกัษา และส่งเสรมิความเสมอภาค การไม่เลอืกปฏบิตั ิและ

ความเทา่เทยีมกนัในสถานททีาํงาน  

 เพอืจดัเกบ็ความคดิเหน็ และหาแนวทางในการพฒันา และสรา้ง

ความสุขใหก้บัพนักงาน 

 เพอืปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

การบรหิารจดัการความปลอดภยั และความเสยีง 

 เพอืความปลอดภยัในสถานททีาํงาน รวมถงึความปลอดภยัของ

ขอ้มลู และเทคโนโลย ี

 เพอืป้องกนัอุบตัเิหตุทอีาจเกดิขนึในสถานททีาํงาน 

 เพือปกป้อง หรือระงบัอนัตรายต่อชวีิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล 

 เพอืป้องกนัอาชญากรรม และบรหิารจดัการความปลอดภยัของ

เรา เช่น ติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน และโดยรอบ

สถานทีทํ างาน ซึงอาจมีการเก็บภาพเคลือนไหว หรือ

บนัทกึเสยีงของท่าน 

 ฐานประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย 

 ฐานประโยชน์สาํคญัต่อชวีติ 

 

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพอืวัตถุประสงค์อืนนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ตามทรีะบุไว้ใน

ประกาศความเป็นส่วนตวันี หากเราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพมิเตมิซึงไม่ไดร้ะบุไวใ้นประกาศความ

เป็นส่วนตัวนี เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยนิยอมจากท่านก่อนการประมวลผลดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที
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กฎหมายอนุญาตใหเ้ราดําเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ต้องอาศยัความยนิยอมของทา่น ทงันี ท่านมสีทิธใิหค้วามยนิยอม 

หรอืปฏเิสธการประมวลผลส่วนบุคคลของท่านได ้

กรณีทีท่านปฏิเสธการให้ข้อมลูส่วนบุคคลกบัเรา  

ในกรณีทเีราจําเป็นต้องประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายทกีฎหมายอนุญาต หรอืขอ้กําหนดใน

สญัญาระหว่างท่านกบัเรา และท่านไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลกบัเรา เราอาจไม่สามารถปฏิบตัติามภาระขอ้ผกูพนัทเีรามอียู่ 

หรอืจะมตี่อท่าน และอาจไม่สามารถดาํเนินการใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัท่านต่อได ้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณทีเีรามคีวามจาํเป็น และเหตุผลทเีหมาะสมในการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลเท่านัน ซงึอาจรวมถงึกรณีดงัต่อไปนี 

 จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของสญัญา 

 มีหน้าทตีามกฎหมายในการกระทําการดงักล่าว (เช่น การหกัภาษี ณ ทจี่าย การจดัการอบรมฝีมอืแรงงาน 

เป็นตน้) 

 จาํเป็นตอ้งรายงานตามกฎหมาย ดาํเนินคด ีใชส้ทิธติามกฎหมาย หรอืปกป้องสทิธติามกฎหมาย 

 กระทาํไปเพอืประโยชน์ของธุรกจิโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรอืเพอืประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของเรา (เช่น 

เพอืบรหิารความเสยีง เพอืการรายงานภายในองค์กร เพอืวเิคราะห์ขอ้มูล เพอืยนืยนัตวัตน เพอืใหบ้รษิทัอนื

สามารถใหบ้รกิารตามทที่านรอ้งขอได ้เป็นตน้)  

 จาํเป็นตอ้งปกป้องประโยชน์สาํคญัต่อชวีติของท่าน หรอืบุคคลอนื 

 ขอความยนิยอมจากท่านเพอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอืน และท่านได้ให้ความยินยอมในการ

ดาํเนินการนัน 

เราอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลอนืดงัต่อไปนี  

 บรษิทัในเครอืของเรา  

 ผูร้บัเหมาช่วง นายหน้า หรอืผูใ้หบ้รกิารใด ๆ ททีาํงานใหก้บัเรา หรอืใหบ้รกิารกบัเรา ซงึรวมถงึผูร้บัเหมาช่วง 

นายหน้า ผูใ้หบ้รกิาร ผูบ้งัคบับญัชา และผูป้ฏบิตังิานของบุคคลดงักล่าว 

 ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน รวมถงึคนกลาง บุคคลผู้ตดิต่อ และตวัแทนของ

ท่าน เช่น ผูร้บัมอบอํานาจ ทนายความ เป็นตน้ 

 บุคคลใด ๆ ทที่านชาํระเงนิให ้และ/หรอืไดร้บัชาํระเงนิ รวมถงึสถาบนัทางการเงนิ และผูใ้หบ้รกิารรบัชาํระเงนิ 

 บุคคล หรอืบรษิทัใด ๆ ซงึเกยีวขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งบรษิทั การควบรวมกจิการ หรอืเขา้ถอืครองกจิการ

ทเีกิดขนึ หรืออาจเกิดขนึ โดยรวมถงึการโอนสทิธ ิหรอืหน้าทใีด ๆ ซงึเรามอียู่ภายใต้สญัญาระหว่างเรากบั

ท่าน 

 หน่วยงานทบีงัคบัใชก้ฎหมาย รฐับาล ศาล หน่วยงานระงบัขอ้พพิาท ผูต้รวจสอบบญัช ีและบุคคลใด ๆ ซงึถูก

แต่งตงั หรอืรอ้งขอ ใหต้รวจสอบกจิกรรมการดาํเนินงานของเรา 

 บุคคลอนืใดซงึมคีวามเกยีวขอ้งกบัขอ้พพิาทใด ๆ ทเีกดิขนึ  

 หน่วยงานป้องกนัการทุจรติซงึใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเพอืยนืยนัตวัตนของท่าน และสบืหา และป้องกนัการทุจรติ 

รวมถงึอาชญากรรมทางการเงนิ 
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 บุคคลใด ๆ ทีเราได้ร ับคําสังจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว เช่น 

สถานศกึษา เป็นตน้ 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

เราอาจต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพอืการปฏิบตัติามสญัญาททีําขนึระหว่างท่านกบั

เรา เพอืปฏบิตัติามขอ้กําหนดทางกฎหมาย เพอืปกป้องคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรอืเพอืผลประโยชน์อนัชอบ

ดว้ยกฎหมายของเรา โดยกฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดใหเ้ราต้องเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลบางประเภทใหก้บั

บุคคลตามทกีฎหมายดงักล่าวกําหนด (เช่น เปิดเผยให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี เป็นต้น) ในกรณีนี เราจะเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบับุคคลทมีีสิทธเิห็น หรอืเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่านัน และจะกําหนดให้มีมาตรการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในระดบัทเีหมาะสม  

4. การเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านเท่าทจีําเป็นเพอืใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ทรีะบุไวใ้นประกาศ

ความเป็นส่วนตวันี เวน้แต่จะมกีารขยายระยะเวลาตามทถีูกรอ้งขอ หรอืไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย เมอืเราไม่มคีวาม

จําเป็นจะตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เราจะดาํเนินการลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืทําใหข้อ้มลูส่วน

บุคคลของท่านกลายเป็นขอ้มลูทไีม่สามารถระบุตวับุคคลได ้หรอืถ้าในกรณีทไีม่อาจจะเป็นไปได ้(เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านถูกจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลสํารองแบบถาวร) เราจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภยั และคดั

แยกขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านออกจากการประมวลผลต่อไปจากนี จนกระทงัเราสามารถดาํเนินการลบขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่านได ้

ความถกูต้องของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

เราขอความร่วมมอืจากท่านในการทําให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทอียู่ในความครอบครองของเรามคีวามเป็น

ปัจจุบนั สมบูรณ์ และถูกตอ้ง โดยท่านสามารถแจง้เราเมอืขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านมกีารเปลยีนแปลงใด ๆ ไดผ้่านช่อง

ทางการตดิต่อในขอ้ 8.  

เราอาจขอใหท้่านปรบัปรุงแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นครงัคราว เพอืให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มูลทเีป็น

ปัจจุบนั ถูกตอ้ง และสมบรูณ์  

5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ท่านมสีทิธเิกยีวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปนี 

 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมสีทิธใินการขอเพกิถอนความยนิยอมทไีดใ้หไ้วก้บัเราเมอืใดกไ็ด ้

ตามขนัตอน และวธิกีารทเีรากําหนด เวน้แต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยนิยอมได ้

 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการเขา้ถงึ ขอรบัสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืขอใหเ้รา

เปิดเผยการไดม้าของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีทเีรามสีทิธปิฏเิสธคาํขอของท่านไดต้ามกฎหมาย 

หรอืคาํสงัศาล หรอืกรณีทคีาํขอของท่านจะมผีลกระทบทอีาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธ ิและเสรภีาพของ

บุคคลอนื 
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 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอแก้ไข หรอืเปลยีนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

ในกรณีทขีอ้มลูนันไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ครบถว้น และทาํใหข้อ้มลูของท่านเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิ

ความเขา้ใจผดิ 

 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอใหล้บ ทําลาย หรอืทําให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

กลายเป็นขอ้มลูทไีม่สามารถระบุตวับุคคลได้ เว้นแต่กรณีทเีราต้องปฏบิตัติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งในการเกบ็

รกัษาขอ้มูลดงักล่าว 

 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ทา่นมสีทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีทเีรามเีหตุในการปฏเิสธคาํขอของทา่นโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 สิทธิในการห้ามมิให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธใินการขอให้ระงบัการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านชวัคราว หรอืถาวรได ้

 สิทธิในการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงับุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีทเีราไม่

สามารถทาํไดโ้ดยสภาพทางเทคนิค หรอืมเีหตุในการปฏเิสธคาํขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 สิทธิในการยืนข้อร้องเรียน: ท่านมสีทิธใินการร้องเรยีนต่อหน่วยงานรฐัทเีกยีวขอ้งในกรณีทที่านเชอืว่าการ

กระทาํของเราไม่เป็นไปตามทกีฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดบ้ญัญตัไิว ้

ท่านสามารถใชส้ทิธขิองท่านไดต้ลอดเวลาโดยติดต่อเราผ่านทางช่องทางการตดิต่อตามทรีะบุไวใ้นประกาศความ

เป็นส่วนตวันี โดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามเราอาจคดิค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคําขอของท่านไม่มี

มลู ซําซอ้น หรอืมมีากเกนิความจาํเป็น และเราอาจปฏเิสธทจีะดาํเนินการตามคาํขอของท่านในสถานการณ์เหล่านันได ้

การจดัการกบัเรอืงร้องเรียน 

ท่านสามารถติดต่อเราเพอืร้องเรยีนเกียวกบัวธิกีารทเีราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ทชี่องทางการ

ตดิต่อตามทรีะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี 

6. การรกัษาปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราให้ความสําคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิง ดงันัน เราจะตรวจสอบ และใช้

มาตรการรกัษาความปลอดภยัทงัทางกายภาพ และทางเทคนิคททีนัสมยัอยู่เสมอเมอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน เราไดก้ําหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพอืใหท้่านมนัใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูก

ทําลายโดยไม่ตังใจ ถูกนําไปใช้ในทางทีผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทวัไปทีไม่ใช่พนักงานของเรา โดย

พนักงานของเรานันได้รบัการอบรม และฝึกฝนใหจ้ดัการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างปลอดภยัภายใต้นโยบายของเราอยู่

เสมอ 

7. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

ประกาศความเป็นส่วนตวันีมผีลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัทรีะบุไวด้้านบนของเอกสาร โดยอาจมกีารแก้ไขเปลยีนแปลง

เป็นครงัคราว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลยีนแปลงครงัล่าสุดนัน สามารถดูได้จากวนัททีรีะบุไว้ขา้งต้นของประกาศ

ความเป็นส่วนตวัฉบบันี ดงันัน ท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวันีเป็นระยะเพอืรบัทราบการเปลยีนแปลงที

อาจเกดิขนึ 
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8. ติดต่อเรา 

หากทา่นมขีอ้สงสยัเกยีวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรอืตอ้งการใชส้ทิธใิด ๆ ทา่นสามารถตดิต่อเรา

ไดท้ ี

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อที : บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
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 อีเมลถึ์ง : dpo@mkrestaurantgroup.com หรอื 
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