ประกาศความเป็ นส่ วนตัวสาหรับผู้สมัครงาน
(Privacy Notice for Job Applicant)
บริษทั เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จากัด
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ
ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล”) บริ ษัท เวิลด์ เอเซี ย โซลูชั่น จากัด (“บริ ษัท”) จึ งจัดทาประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับ นี้
(“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับนี้ จะครอบคลุมถึงท่านซึ่ ง
เป็ น ผู้สมัครงานกับบริษทั และบุคคลที่เกีย่ วข้ องกับผู้สมัครงาน

นิยาม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล”
“ข้ อมู ลส่ วนบุคคลที่
มีความอ่อนไหว”
“ฐานทางกฎหมาย”
“ผู้สมัครงาน”

“บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับผู้สมัครงาน”

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึ ง
ข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็ นทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล
หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่ งแสดงความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลื อกหรื อสัมภาษณ์งาน เพื่อทาสัญญากับบริ ษทั เป็ น
พนักงานประจา พนักงานชัว่ คราว รวมถึงพนักงานรับเหมาค่าแรง หรื อบุคลากรในตาแหน่ งอื่นใดที่ทางานหรื อปฏิ บตั ิ
หน้าที่ใด ๆ ให้กบั บริ ษทั และได้รับค่าจ้าง สวัสดิ การ และค่าตอบแทนอื่น ไม่ว่าจะเรี ยกชื่ ออย่างไรเพื่อตอบแทนการ
ทางาน ทั้งนี้ ไม่วา่ จะแสดงความประสงค์ดว้ ยตนเองมายังบริ ษทั โดยตรง หรื อผ่านการดาเนิ นการของบริ ษทั จัดหางาน
ภายนอก หรื อองค์กรภายนอกอื่นใด
หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งผูส้ มัครงานได้ให้ขอ้ มูลไว้กบั บริ ษทั รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง บุคคลซึ่ งผูส้ มัครงานได้อา้ งอิงไว้
ในเอกสารสมัครงาน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น เป็ นต้น

ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามที่ ระบุในประกาศฉบับนี้ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน ทั้งนี้ ตามความจาเป็ นเพื่อการดาเนิ นการตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของบริ ษทั ที่แจ้งในประกาศฉบับนี้
ข้ อมู ลระบุ ตั ว ตนและข้ อมู ล ได้แก่ คานาหน้า ชื่ อ ชื่ อสกุล อายุ เพศ วันเดื อนปี เกิ ด สัญชาติ อาชี พ ที่อยูป่ ั จจุบนั หรื อที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
รู ปภาพ ลายมือชื่อ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลส่ วนตัว เป็ นต้น
ติดต่ อทั่วไป
ได้แก่ ข้อมูลตามประวัติการสมัครงาน (Curriculum Vitae / Resume) ข้อมูลในใบสมัครงาน ข้อมูลเอกสารอื่น
ข้ อมูลตามเอกสารอ้างอิง
ๆ (เช่น กรณี มีการแนบเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงานที่สมัคร) เป็ นต้น
ข้ อ มู ล เกี่ย วกั บบุ ค คลอ้ า งอิ ง ได้แก่ คานาหน้า ชื่ อ ชื่ อสกุล ความสัมพันธ์กบั ผูส้ มัคร อาชี พ/ตาแหน่ ง ที่อยู่ สถานที่ทางาน ข้อมูลติดต่อของ
บุคคลอ้างอิง/ติดต่อฉุ กเฉิ น เป็ นต้น
หรื อติดต่ อฉุกเฉิน
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ข้ อมูลเกี่ยวกับการศึ กษาและ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการฝึ กอบรม หนังสื อรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษาความสามารถด้านภาษา
ข้อมูลการอบรมและการทดสอบ กิจกรรมที่เข้าร่ วมระหว่างศึกษา เป็ นต้น
การฝึ กอบรม
ได้แก่ ทักษะในการทางาน ทักษะภาษา ความรู ้ พิเศษ ประสบการณ์และประวัติการทางาน สถานที่ทางานเก่า
ข้ อมูลเกีย่ วกับการทางาน
และปั จจุบนั ระยะเวลาการทางานในอดีตถึงปั จจุบนั ตาแหน่งงานและเงินเดื อนที่ตอ้ งการ วันที่สมัครงาน เป็ น
ต้น
ข้ อมู ล การประเมิ น ผลการ ได้แก่ ผลการประเมินทักษะ ข้อคิดเห็นต่อตัวผูส้ มัคร ผลการสัมภาษณ์ เป็ นต้น
สัมภาษณ์งานโดยบริษทั
ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวหรื อภาพนิ่งที่บนั ทึกด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของบริ ษทั
ข้ อมูลโทรทัศน์ วงจรปิ ด
ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ปร ะ กอ บเ ป็ น ได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฏในสาเนาบัตรประชาชน สาเนาหนังสื อเดินทาง สาเนาใบขับขี่ สาเนาใบสาคัญการผ่าน
เกณฑ์ทหาร สาเนาหนังสื อรับรองการทางาน สาเนาหนังสื อรับรองเงินเดือน สาเนาสลิปเงินเดือน ข้อมูล
หลักฐานในการสมัครงาน
ทะเบียนบ้าน สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ มี ค วาม ได้แก่ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ เช่น น้ าหนักและส่ วนสู ง โรคประจาตัว ผลการตรวจสุ ขภาพ
(ใบรับรองแพทย์) อุณหภูมิร่างกาย ความพิการ เป็ นต้น
อ่อนไหว
หมายเหตุ กรณี ที่ท่านให้รายละเอียดของบุคคลที่สามอื่นใด หรื อกรณี ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่สามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่ บริ ษทั เก็บ
รวบรวมจากท่านตามประกาศฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้บุคคลที่สามดังกล่าวทราบถึ งกรณี ที่ท่านนาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวมา
เปิ ดเผยต่อบริ ษทั รวมถึงแจ้งรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้
 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัครงาน
โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ งดังต่อไปนี้
 ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณี การพูดคุยต่อหน้า หรื อทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
 ผ่ านทางเอกสาร ได้แก่ แบบฟอร์ มใบสมัครงาน จดหมายแนะนาตัว ประวัติย่อการทางาน (Curriculum
Vitae / Resume) หรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสมัครงานของบริ ษทั เป็ นต้น
 ผ่านทางช่ องทางการติดต่ ออื่น ได้แก่ อีเมล โทรสาร ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่ น เว็บไซต์จดั หางานที่
ท่านได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านไว้สาหรับการสมัครงานในตาแหน่งที่บริ ษทั เปิ ดรับสมัคร เว็บไซต์ของ
บริ ษทั หน้า Facebook ของบริ ษทั เป็ นต้น
จากแหล่ ง อื่ น ๆ หรื อ ได้แก่ บุคลากรของบริ ษทั ที่ท่านได้ฝากให้ช่วยเหลื อในการติดต่อประสานงานเรื่ องการสมัครงานของท่าน องค์กร
นายหน้าจัดหางาน เว็บไซด์ให้บริ การจัดหางาน บุคคลที่ท่านได้อา้ งอิงในใบสมัครงานเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับ
บุคคลที่สาม
การทางานของท่าน หรื อองค์กรอื่นที่ท่านได้เคยหรื อได้ทางานให้ องค์กรของรัฐ เป็ นต้น
จากตัวท่ านเองโดยตรง

 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่เกีย่ วข้ องกับผู้สมัครงาน
จากแหล่ ง อื่ น ๆ หรื อ จากแหล่งอื่น ๆ หรื อบุคคลที่สาม ได้แก่ ผูส้ มัครงานกับบริ ษทั ซึ่ งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับท่าน
บุคคลที่สาม

วัตถุประสงค์ ของการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
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บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนาไปใช้และ/หรื อเปิ ดเผยภายใต้วตั ถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามที่ ปรากฏใน
ประกาศฉบับนี้ เท่านั้น หากบริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลเพิ่มเติมหรื อใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนื อจากที่
ปรากฏในประกาศนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบถึ งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านและ/หรื อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริ ษทั จะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลใหม่ในกรณี ที่
กฎหมายกาหนดให้บริ ษทั ต้องได้รับความยินยอม ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัครงาน
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
1. การพิจารณาใบสมัคร การนาข้อมูลมาใช้ แ ละเปิ ดเผยเป็ นการ
ภายในบริ ษัท เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการสั ม ภาษณ์ การประเมิ น
ความสามารถ คุ ณ สมบัติ และความเหมาะสมกับ ตาแหน่ ง ที่
ผูส้ มัครได้ลงสมัครไว้ ตลอดจนตาแหน่ งอื่น ๆ ที่ บริ ษทั เห็ นว่า
เหมาะสม รวมถึ ง การติ ดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ การแจ้งผลการ
สัมภาษณ์และการเสนอตาแหน่ งงาน เพื่อการเข้าทาสัญญาจ้าง
กับท่าน
2. ตรวจสอบประวัติ ข องผู้ส มัค รงานจากบุ ค คลหรื อ องค์ก ร
ภายนอก รวมถึ ง การตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ต ามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการทางานของท่าน เช่น กฎหมายการทางานของคน
ต่างด้าว และอาชี พที่ตอ้ งมี เงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด เป็ น
ต้น และดาเนิ นการช่ วยเหลือให้ท่านได้มาซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าว
เช่น การยื่นคาขอใบอนุ ญาตทางานของคนต่างด้าว การยื่นขอวี
ซ่า เป็ นต้น รวมถึ งการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสุ ขภาพและ
ข้อมูลอื่นที่จาเป็ นต่อการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เหมาะสมกับ ตาแหน่ ง งานของท่า น เพื่ อวัต ถุ ประสงค์ใ นการ
คุม้ ครองแรงงานและสวัสดิภาพในการทางาน
3. การบันทึกหรื อเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ใน
การพิ จ ารณาและติ ด ต่ อ กับ ท่ า น เมื่ อ บริ ษัท เปิ ดรั บ สมัค รใน
ต าแหน่ ง งานที่ ท่ า นได้ ส มัค รไว้ห รื อต าแหน่ ง งานอื่ น ใดใน
อนาคตซึ่งบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสมกับท่าน (เฉพาะกรณี ที่ท่านไม่
ผ่านการสัมภาษณ์ งานหรื อไม่ เ ข้าทาสัญญาจ้างกับ บริ ษทั ด้ว ย
เหตุผลประการอื่น)
4. การรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณบริ ษทั เช่ น การสอดส่ อง
ดูแลบริ เวณภายในบริ ษทั ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เป็ นต้น
5. การตรวจสอบข้อเท็จจริ งและบันทึกข้อมูลด้านสุ ขภาพของท่าน
เช่ น การเก็บ รวบรวมข้อมู ล อุณหภูมิร่างกายของท่ าน เป็ นต้น
เพื่อใช้เป็ นวิธีป้องกันเชื้อโรคหรื อโรคติดต่อซึ่ งอาจส่ งผลต่อการ
แพร่ กระจายเชื้ อในวงกว้าง รวมไปถึงในกรณี ที่มีเหตุฉุกเฉิ นต่อ
ชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในบริ ษทั ทั้งนี้
ยัง รวมไปถึ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล ไปยัง องค์ ก รภายนอกเพื่ อ
จุดประสงค์ดงั กล่ าว เช่ น เปิ ดเผยแก่ กรมควบคุ มโรค สถาบัน
การแพทย์และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ฐานทางกฎหมาย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเข้าทาสัญญา
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว
- เพื่อความจาเป็ นในการปฏิบ ตั ิตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด (กรณี มี ก ฎหมาย
กาหนด เช่น เพื่อการประเมินความสามารถในการทางาน
ของพนักงาน เพื่อการคุม้ ครองแรงงาน)
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
- เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั
- เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย และ
สุขภาพของบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
- เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อ
สุขภาพของท่านกรณี ที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอม
ได้ ไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อความจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด (เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข)
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณี ไม่มีกฎหมาย
กาหนดให้บริ ษทั สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่
มีความอ่อนไหวได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอม)
6. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับสมัครงานของบริ ษทั หรื ของ ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
ลูกค้าบริ ษทั
- ขอความยินยอม
-

7. การปกป้องสิ ทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อโต้แย้งข้อ ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
กล่าวหาที่มีต่อบริ ษทั เช่ น การดาเนิ นคดี ตามกฎหมาย การริ เริ่ ม
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
คดี การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการดาเนิ นการ ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่ อนไหว
อื่น ๆ เพื่อปกป้ องสิ ทธิ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อ
- เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
โต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริ ษทั ตามที่มีกฎหมายอนุญาต
หรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้น
ต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย
 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่เกีย่ วข้ องกับผู้สมัครงาน
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
1.

การพิจารณาตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผูส้ มัครงาน
ซึ่ งอาจรวมถึงการนาข้อมูลมาใช้และเปิ ดเผยเป็ นการภายใน
บริ ษั ท เ พื่ อ ใ ช้ ป ระ ก อบก ารสั ม ภาษณ์ ก ารประ เ มิ น
ความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับตาแหน่ งที่
ผูส้ มัครได้ลงสมัครไว้ ตลอดจนตาแหน่ งอื่ น ๆ ที่ บริ ษทั เห็ น
ว่าเหมาะสม
2. การติ ดต่อประสานงานกับท่านในกรณี มีเหตุการณ์ ฉุกเฉิ นที่
อาจเกิดกับผูส้ มัครงานภายในบริ เวณของบริ ษทั หรื อระหว่าง
ปฏิ บตั ิหน้าที่ให้บริ ษทั (กรณี ที่ผูส้ มัครงานเข้าทาสัญญาจ้าง
เป็ นพนักงานของบริ ษทั )
3. การบันทึกหรื อเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้
ประกอบในการพิจารณาและติดต่อกับผูส้ มัครงาน เมื่อบริ ษทั
เปิ ดรับสมัครในตาแหน่ งงานที่ผูส้ มัครงานได้สมัครไว้หรื อ
ตาแหน่ งงานอื่ นใดในอนาคตซึ่ งบริ ษทั เห็ นว่าเหมาะสมกับ
ผูส้ มัครงาน (เฉพาะกรณี ที่ผูส้ มัครงานไม่ผ่านการสัมภาษณ์
งานหรื อไม่เข้าทาสัญญาจ้างกับบริ ษทั ด้วยเหตุผลประการอื่น)
4. การบันทึ ก หรื อเก็บรั กษาข้อมูล ส่ วนบุ ค คลของท่ านไว้เ พื่ อ
เป็ นข้อมู ล ประกอบในทะเบี ยนประวัติข องพนัก งาน และ
ดาเนิ นการใด ๆ เพื่อการให้สวัสดิ การกับพนัก งาน (กรณี ที่
ผูส้ มัครงานเข้าทาสัญญาจ้างเป็ นพนักงานของบริ ษทั )

ฐานทางกฎหมาย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และ
ผูส้ มัครงาน

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
- เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมายของบริ ษ ัท และ
ผูส้ มัครงาน
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และ
ผูส้ มัครงาน

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป
- เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั และ
ผูส้ มัครงาน

4

ผลกระทบจากการไม่ ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัครงาน
บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของท่านในการเข้าทาสัญญาจ้างกับบริ ษทั ซึ่ งในกรณี ที่
ท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่จาเป็ นแก่บริ ษทั บริ ษทั อาจไม่สามารถประเมินความสามารถและความเหมาะสมของท่านอย่างถูกต้อง ซึ่ งในบางกรณี
ที่ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลสาคัญต่อตาแหน่งที่ท่านได้สมัครไว้ บริ ษทั อาจตัดสิ นใจไม่รับท่านเข้าทางานด้วยเหตุผลที่ท่านไม่ให้ขอ้ มูลดังกล่าว
 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่เกีย่ วข้ องกับผู้สมัครงาน
กรณี ที่ท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่จาเป็ นต่อการพิจารณาคุณสมบัติของผูส้ มัครงาน บริ ษทั อาจไม่สามารถประเมินคุณสมบัติของผูส้ มัครงานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และอาจไม่สามารถดาเนิ นการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อการรับผูส้ มัครงานเข้าทางานกับบริ ษทั ได้

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล และการส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริ ษทั อาจมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรื อองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบุคคลหรื อองค์กรดังต่อไปนี้
— บุคคลหรื อหน่ วยงานต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึ งผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรื อบุคลากร
ภายในของบริ ษทั ดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจาเป็ นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
— ผูใ้ ห้บริ การและตัวแทนที่บริ ษทั ว่าจ้าง เช่น บริ ษทั ผูใ้ ห้การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO เป็ นต้น
— องค์กรที่ผสู้ มัครงานเคยทางานให้ หรื อบุคคลที่ผสู้ มัครงานได้อา้ งอิงไว้
— บริ ษทั อื่น ๆ ที่อยูใ่ นกลุ่มในเครื อบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การภายนอก ลูกค้าหรื อคู่คา้ ทางธุรกิจและตัวแทนที่บริ ษทั ดังกล่าวว่าจ้าง
— หน่วยงานของรัฐ เช่น สานักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กระทรวงพาณิ ชย์ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
กระทรวงแรงงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานทูต สานักงานตารวจแห่ งชาติ สถานี ตารวจ เป็ นต้น
— พนักงานตารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรื อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดี และการระงับ
ข้อพิพาท

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัครงาน
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อการพิจารณาเข้ าทาสั ญญาจ้ างแรงงานกับท่ าน และเมื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
— ในกรณี ที่บริ ษทั รับท่านเข้าทางาน บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างและหลังจากสัญญา
จ้างสิ้นสุ ดลงเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
— ในกรณี ที่ท่านไม่ได้เข้าทางานกับบริ ษทั ไม่วา่ ด้วยเหตุใด เช่น บริ ษทั ปฏิเสธไม่รับท่านเข้าทางานหรื อท่านปฏิเสธจะเข้าทางานกับบริ ษทั
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสัมภาษณ์งาน และในกรณี ที่ท่านยินยอมให้บริ ษทั
เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านไว้ในฐานข้อมูลของบริ ษทั เพื่อจุดประสงค์ในการรับสมัครงาน ข้อมูลส่ วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านก็จะถูกเก็บรักษาไว้ในระยะเวลาเดียวกัน
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 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่เกีย่ วข้ องกับผู้สมัครงาน
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานที่กาหนดไว้ในประกาศความเป็ นส่ วนตัว
ฉบับนี้
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรื อบางส่ วนอาจถูกเก็บรักษาเกิ นกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ขา้ งต้นสาหรับการนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ และการปกป้ องสิ ทธิ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั หรื อโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริ ษทั โดยในกรณี ดงั กล่าว
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจาเป็ นต่อการดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว และหรื อภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด

สิทธิของท่ านในการดาเนินการเกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั เก็บรวบรวมไว้ ดังนี้
1.

สิ ทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิ เพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
ทั้งหมดหรื อบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั เก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้กระทาก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น

2.

สิทธิขอเข้ าถึงและขอรับสาเนาข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลและขอให้บริ ษทั ทาสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านได้ รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริ ษทั ให้แก่ท่านได้

3.

สิทธิร้องขอให้ โอนหรื อส่ งข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมิสิทธิ ขอให้บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรื อตัวท่านเองได้
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

4.

สิ ทธิคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

5.

สิทธิร้องขอให้ ลบข้ อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกลายเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคล
ได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

6.

สิทธิขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

7.

สิทธิในการขอให้ แก้ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรื อ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้

8.

สิทธิในการร้ องเรียน ท่านมีสิทธิ ในการร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่บริ ษทั หรื อพนักงานหรื อผูร้ ับจ้างของ
บริ ษทั ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิ ดงั กล่าวแก่บริ ษทั ได้โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้อมูลการติดต่อของบริ ษทั ซึ่ งอยูด่ า้ นล่างนี้ ในกรณี ที่
บริ ษทั ไม่อาจทาตามคาขอของท่านได้ บริ ษทั จะอธิ บายเหตุผลของการปฏิเสธไปพร้อมกับคาตอบสนองดังกล่าว
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การเปลีย่ นแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไขปรับปรุ งประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ตามสมควร โดยประกาศฉบับนี้ ได้รับการแก้ไขปรับปรุ งครั้งล่าสุ ดใน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ข้ อมูลและช่ องทางการติดต่ อของบริษัท
บริษทั เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จากัด (สานักงานใหญ่ )
ที่อยู:่ 518/5 อาคารมณี ยา เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ถนนเพลิตจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์: 02-108-2559 แฟกซ์: 02-108-2560
เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
คุณณัฐวิชญ์ วนาพงษ์
ที่อยู:่ 518/5 อาคารมณี ยา เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ถนนเพลิตจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์: 02-108-2559 แฟกซ์: 02-108-2560
อีเมล์: nattawit@was.co.th
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