ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับคู่ค้า
บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงกฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมใดๆ
ในอนาคต บริษัทฯ จึงจัดทำประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับคูคา โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากคูคา เคารพสิทธิความ
เปนสวนตัวของคูคาเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาคูคาจะไดรับความคุมครองสิทธิอยางครบถวน
ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
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บริษัทฯ มีความจำเปนในการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผย ขอมูลสวนบุคคลของคูคา
จึงจัดทำประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคูคา เพื่อแจง
รายละเอียดใหคูคาทราบ บริษัทขอแนะนำใหคูคาอานและทำความเขาใจถึงประกาศ
ดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังนี้
คําจํากัดความ
1. คูค า หมายถึง บุคคล หรือนิตบิ คุ คลทีม่ นี ติ สิ มั พันธกบั บริษทั ทีเ่ ขามาเพือ่ ซือ้ สินคา ขายสินคา ใหบริการ
หรือรับจางทำของใหแกบริษัทฯ ตามสัญญาซื้อขาย สัญญาการใหบริการ สัญญาจางทำของ หรือสัญญา
อื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของบริษัท เชน ผูขาย ผูใหบริการ ผูรับจาง หรือบุคคลอื่นใดที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน โดยมีสถานะเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งกรรมการ ผูแทน ผูมีอำนาจ
ทำการแทน ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางของคูคาที่เกี่ยวของกับนิติสัมพันธดังกลาว
2. ขอมูลสวนบุคคลของคูคา หมายถึง ขัอมูลสวนบุคคลของคูคาที่เปนบุคคลธรรมดา ขอมูลสวนบุคคลที่
เปนผูแ ทน ผูม อี ำนาจทำการแทน หรือตัวแทนทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคูค า ทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล รวมทัง้ ขอมูลสวน
บุคคลของลูกจาง พนักงานผูร บั จาง ตัวแทนของลูกคา ทีไ่ ดรบั มอบหมายใหดำเนินการเกีย่ วกับสัญญาหรือ
นิติกรรมใดๆกับบริษัทฯ
3. ขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่กำหนดไวใน
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 ไดแก ขอมูลสวนบุคคลเกีย่ วกับเชือ้ ชาติ
เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูล
อืน่ ใดซึง่ กระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกับตามทีค่ ณะกรรมการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
ประกาศกำหนด
4. ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การเก็บ รวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคล
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วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคูคา โดยจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค ขอบเขต และวิธีการ
ที่ชอบดวยกฎหมาย ดังนี้
1. เพื่อประโยชนในการดำเนินการเทียบราคา สอบราคา ตอรองราคา การซื้อ การขาย การจัดซื้อจัดจาง
และการคัดเลือกคูคา เพื่อเขาทำสัญญาซื้อขาย สัญญาการใหบริการ สัญญาจางทำของ หรือสัญญาอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของบริษัท ระหวางบริษัทฯ และคูคา
2. เพื่อการตรวจสอบเอกสารหลักฐานผูซื้อ ผูขาย ผูรับบริการ ผูใหบริการ ผูวาจาง ผูรับจางอันเกี่ยวของ
กับการติดตอเขาทำสัญญาหรือเจรจาทำสัญญา และการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของ
บริษัทฯ
3. เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย สัญญาการใหบริการ สัญญาจางทำของ หรือสัญญาอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของบริษัท เชนเพื่อการชำระราคา การจัดสงสินคา การประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลของคูคาเพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องหลังการซื้อขาย การใหบริการ การจางทำของ เชน การคืน
สินคา การรับประกัน
4. เพื่อใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
หรือขอบังคับที่ออกตามกฎหมาย และเพื่อการแจงขอมูลตอหนวยงานราชการ รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง
โดยชอบดวยกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่
5. เพื่อประโยชนในการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี การตรวจสอบ และ
ปองกันการฉอโกง การทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายอื่น
ของบริษัทฯ
6. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคูคาที่เขามาในพื้นที่หรือทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อติดตอทาง
ธุรกิจเยี่ยมชมประสานงาน ฯลฯ เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของบริษัท
7. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ดังกลาวขางตน หากเปนกรณีที่กฎหมาย
กำหนดใหการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพือ่ วัตถุประสงคใดตองไดรบั ความยินยอมจากคูค า บริษทั ฯจะขอ
ความยินยอมโดยชัดแจง และหากเปนกรณีทกี่ ฎหมายกำหนดใหบริษทั สามารถประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ของคูคาโดยไมตองอาศัยความยินยอม ถือวาบริษัทฯ ไดแจงรายละเอียดการประมวลผลใหเจาของขอมูล
ทราบแลวภายใตประกาศนี้
8. ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บขอมูลสวนบุคคลของคูคาไวกอนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีผลใช
บังคับ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ของคูคาตอไปตามวัตถุประสงคเดิมที่บริษัทฯ
แจงใหทานทราบตามประกาศนี้ หากคูคาไมประสงคใหบริษัทฯ ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล คูคามีสิทธิ
ยกเลิกความยินยอม โดยติดตอมายังบริษัทฯ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกความยินยอม
ของคูคาและดำเนินการตามที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด
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การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคู่ค้า
1. ขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน เชน ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด อายุ เพศ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ ตัวอยางลายมือชื่อ สำเนาทะเบียนบาน บัญชีธนาคาร
ภาพถาย สำหรับขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหวในบัตรประชาชน บริษัทฯ ไมมีนโยบายเก็บขอมูลสวนบุคคลที่
ออนไหว โดยใหคูคาขีดฆาหรือทำใหไมสามารถระบุตัวได
2. ขอมูลการติดตอ เชน ทีอ่ ยูต ามสำเนาบัตรประชาชน ทีอ่ ยูต ามสำเนาทะเบียนบาน หมายเลขโทรศัพท
โทรสาร อีเมล ไอดีผใู ชสำหรับไลนแอปพลิเคชัน่ (Line ID) บัญชีเฟสบุก บัญชีอนิ สตาแกรม ชองทางการ
ติดตอในสื่อสังคมออนไลนที่ปรากฏในนามบัตร จดหมายอิเล็กทรอนิกส แบบฟอรม เอกสารทางการคาที่
เกี่ยวของกับนิติสัมพันธกับบริษัทฯ
3. บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยอัตโนมัตผิ า นชองทางตางๆ ขึน้ อยูก บั การใชงานหรือแนว
ปฏิบัติ หรือการติดตอระหวางคูคากับบริษัทฯ เชน หากคูคาใชงานเว็บไซดของบริษัทฯ อาจมีการใชคุกกี้
(Cookies) โดยบริษัทฯจะทำการแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายการใชคุกกี้
4. บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเมื่อคูคาติดตอสื่อสารกับบริษัทฯ เชนการบันทึก หรือ
ถายทอดการสนทนาผานระบบออนไลน หรืออิเล็กทรอนิกส หรือเมื่อเขามาติดตอยังสถานที่ของบริษัทฯ
เชนการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวผานกลองวงจรปด
5. ขอมูลเกีย่ วกับการชำระเงิน เชน เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร ขอมูลสวนบุคคลทีป่ รากฏในใบแจงหนีใ้ บเสร็จรับเงิน
6. ขอมูลประกอบการทำสัญญา หรือนิติกรรมตางๆ เชนสำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ สำเนาเอกสาร
สำเนาหนังสือมอบอำนาจ
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บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นหรือแหล่งอื่น
1. ขอมูลสาธารณะที่สามารถหาได หรือขอมูลจากหนวยงานตางๆ
2. ขอมูลที่ไดรับจากพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อจํากัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย
1. บริษัทฯ จะใชหรือเปดเผยและแสดงขอมูลสวนบุคคลของคูคาเทาที่จำเปนตามวัตถุประสงคของการ
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเทานั้น โดยบริษัทฯ จะกำกับดูแลขอมูลสวนบุคคลของคูคา หรือผูที่มีสวน
เกี่ยวของของบริษัทฯ มิใหใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคูคาใหแกบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่สาม
อยางเครงครัด
2. บริษัทฯ จะไมเปดเผยขอมูล หรือแสดงขอมูล หรือทำใหปรากฏในสวนอื่นใดของขอมูลสวนบุคคลของ
คูคาที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค เทาที่ไดรับความยินยอมจากคูคา บริษัทฯ จะรักษาขอมูลสวนบุคคล
ของคูคาไวเปนความลับ เวนแตมีกฎหมายกำหนดใหเปดเผย
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ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของคูค า ตามระยะเวลาทีจ่ ำเปนเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงคในการเก็บรวบรวม
ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ซึ่งไดระบุไวในประกาศนี้ ตามหลักเกณฑที่ใชกำหนดระยะเวลาเก็บ ไดแก
ระยะเวลาที่บริษัทยังมีความสัมพันธกับคูคา และอาจเก็บตอไปตามระยะเวลาที่จำเปนเพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่น
ตามนโยบายและระเบียบภายในของบริษัทฯ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกลาวขางตน บริษัทฯจะลบ
หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลดังกลาว จากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปน
ขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได
คูคาในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิตางๆ ภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี้
1. สิทธิในการเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให
เปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ไมไดใหความยินยอม
2. สิทธิในการขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น
3. สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับเจาของขอมูลสวน
บุคคล
4. สิทธิในการขอใหบริษัทฯดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคล เปนขอมูลที่ไมสามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได
5. สิทธิในการขอใหบริษัทฯ ระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
6. สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตองเปนปจจุบัน สมบูรณไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
7. สิทธิในการขอถอนความยินยอมซึ่งไดใหไวกับบริษัทฯ ในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล
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รายละเอียดการติดต่อบริษัท
ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ไดที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท ที่
บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด
เลขที่ 80/1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 02-2748133
อีเมล bgm@biogenomed.com
การเข้าใช้งานเว็บไซด์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
เนื่องจากนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ใชสำหรับการใชงานเว็บไซตของบริษัท เทานั้น หากทานเขาชม
เว็บไซตอื่นแมจะผานชองทางทางเว็บไซตบริษัท การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตางๆ จะเปนไปตามนโยบาย
ความเปนสวนตัวของเว็บไซตนั้นซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของกับบริษัท
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