นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของ
บริษัท เจดีฟ้ดู จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจดีฟู้ด จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของความเป็ นส่ว นตัว และสิ ทธิ ในความเป็ น เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีความมุ่งมั นทีจะรักษาความมันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทั ฯ เก็บรวบรวมไว้ใช้หรื อเปิ ดเผยตาม
วัตถุประสงค์ เพือการนีบริ ษทั ฯ จึงกําหนดนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลขึน และประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุค คล
ของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี
(1) คํานิยาม
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลซึงทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
ทีบริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมไว้เพือใช้หรื อเปิ ดเผย เช่น ชือ นามสกุล ทีอยู่ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน รู ปถ่าย เป็ นต้น
2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลส่ ว นบุคคลทีกฎหมายกําหนดไว้ เช่นเชื อชาติ ศาสนา
ความเชือ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอืนใดในทํานองเดียวกัน
3. เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึงเป็ น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมไว้เพือใช้หรื อเปิ ดเผย
ตามวัตถุประสงค์
4. เจ้ าหน้ าที คุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุค คล หมายถึ ง บุ คคลทีบริ ษ ัทฯ แต่ ง ตังให้ ท ําหน้ าที ตามมาตรา 42 แห่ ง พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(2) การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลอย่างจํากัด
บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจําเป็ นในการดําเนินงานภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และใช้วิธีการโดย
ชอบด้วยกฎหมาย บนพื นฐานของความยินยอมของเจ้าของข้อมูล เว้นแต่กรณี ทีกฎหมายกําหนดให้ทาํ ได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอม
กรณี ทีบริ ษทั ฯ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลทีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) บริ ษทั จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล
ก่อนการเก็บรวมรวมข้อมูล เว้นแต่มีเหตุตามทีกฎหมายกําหนดให้ไม่ตอ้ งขอความยินยอม
(3) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมหรื อใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะจัดเก็บรวบรวมหรื อใช้ข้อมูลส่ วนบุคคลเพือการดําเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ ตามวัตถุประสงค์ หรื อประโยชน์ ที
เกียวข้องกับวัตถุประสงค์ หรื อเพือปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิ ทธิภาพ หรื อเพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่
กระทําการใด ๆ ทีแตกต่างจากทีวัตถุประสงค์ทีระบุในการเก็บรวมและใช้ เว้น แต่ จะได้แจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ ว นบุ คคลให้แก่บุคคลอืน บนพื นฐานของความยิน ยอมของเจ้า ของข้อมูล หรื อเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่ว นบุคคลตามทีระบุไว้ในนโยบายนี หรื อตามทีกฎหมายกําหนด
ในการนี
บริ ษทั ฯ จะดําเนินการให้บุคคลเหล่านันเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบและไม่ใช้เพือวัตถุประสงค์อืนนอกเหนื อจากขอบเขตที
บริ ษทั กําหนดไว้ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องส่งข้อมูลส่ว นบุคคลไปยังต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ จะทําการตรวจสอบว่า
ผูร้ ับข้อมูล ปลายทางนันมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเพียงพอหรื อไม่ ในกรณี ทีผูร้ ับข้อมูลปลายทางไม่มีมาตรฐานการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมก่อนทุกครัง

(5) การรักษาความมันคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯ จะกําหนดให้มีระเบียบบริ หารจัดการข้อมูลส่ว นบุคคลองค์ก ร มาตรการในการรักษาความมั นคงปลอดภัย ของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เพือให้ผเู้ กียวข้องทุกฝ่ ายได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามทิศทางเดียวกัน
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือประโยชน์ในการให้บริ การและดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวมและ
ประมวลผลข้อ มู ลที รวบรวมดัง ทีระบุ ไ ว้ข้างต้น เช่ น บริ ษ ัทเปิ ดเผยข้อ มู ล ให้ผู ้แทนจําหน่ าย ผู ้ใ ห้บ ริ ก ารด้า นขนส่ง ผู ้ใ ห้ บ ริ การ
ประมวลผลข้อมูล ผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยี ผูต้ รวจสอบ ทีปรึ กษา หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอืนเท่าทีจําเป็ นและภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมาย
บริ ษทั ฯ จะกําหนดให้ผไู ้ ด้รับข้อมูลต้องมีมาตรการในการป้องกัน ข้อมูลทีเหมาะสม และไม่นาํ ข้อมูลไปใช้เพือวัตถุประสงค์
อืนใดโดยมิชอบ
(6) สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการดําเนินการดังต่อไปนี ตามเงือนไขทีกฎหมายกําหนด (1) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและ
ขอสําเนา (2) การคัดค้านหรื อให้ระงับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่ วนบุคคล (3) การเพิกถอนความยินยอมทีให้ไว้ (4) การแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลทีให้ไว้ (5) การให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล และ (6) การให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
(7) การเชื อมโยงไปยังเว็บไซต์ ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของบริ ษ ทั ฯ อาจมีลิงค์เชือมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เนืองจากบริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริ การเว็บไซต์
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรื อความเป็ นส่วนตัว ของข้อมูลทีให้กับเว็บไซต์ดังกล่าว เจ้าของข้อมูล
ควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
( ) การติดต่อเจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ทีเจ้าของข้อมูล มีคาํ ถาม หรื อต้องการใช้สิ ทธิ ในฐานะเจ้าของข้อมูล โปรดติดต่อบริ ษทั ฯ หรื อ เจ้าหน้าทีคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทีอยู่: บริ ษทั เจดีฟู้ด จํากัด (มหาชน) 116,116/1,116/2 หมู่ 3 ตําบลบางโทรัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
74000
อีเมล: DPOOffice@jdfthailand.com
โทรศัพท์: 034 – 440 681 – 2
(9) การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
บริ ษทั ฯ อาจดําเนิ นการปรับปรุ งหรื อแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคลเป็ น ครังคราวเพือให้สอดคล้องกับการ
บริ หารงานของบริ ษทั ฯ และกฎหมายทีมีการเปลียนแปลงไป โดยบริ ษทั ฯ จะประกาศแจ้งการเปลียนแปลงให้ทราบก่อนจะเริ มใช้
นโยบายทีเปลียนแปลง

