ประกาศความเป็ นส่วนตัว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 5 พฤษภาคม 2564
เรียน พนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“เรา”) ให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลทีมีความเกียวข้องกับท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนันเราจึงจัดให้มปี ระกาศความเป็ นส่วนตัวนีเพืออธิบายถึงการ
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี






ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวม โดยรวมถึงข้อมูลทีท่านมอบให้แก่เราเกียวกับตัวท่านเอง หรือบุคคลทีมี
ความเกียวข้องกับกับท่าน (“ท่าน”)
วิธที เรานํ
ี าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทางเลือกทีเรานําเสนอให้ท่าน รวมถึงวิธกี ารเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการดําเนินการให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านเป็ นปัจจุบนั
สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวม
เราจะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุค คลของท่ านเฉพาะในกรณีทีเรามีค วามจําเป็ น และเหตุ ผลทีเหมาะสมในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน โดยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท และประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคลทีเราเก็บรวบรวมนันขึนอยู่กบั แต่ละสถานการณ์
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย เช่น







ข้อมูลทีได้จากท่านโดยตรง ซึงถือเป็ นส่วนหนึงของขันตอนการรับเข้าฝึกงาน และการจ้างงาน (เช่น ใบสมัคร
งาน ประวัตกิ ารทํางาน (CV หรือ Resume) ช่องทางการติดต่อกับท่าน หรือข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารทีท่านได้
ให้ขอ้ มูลไว้กบั เราเมือเริมต้น หรือระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร)
ข้อมูลทีเราได้รบั ในระหว่างขันตอนการสรรหาบุคลากร เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์งาน ณ
สาขา หรือสถานทีอืนใดตามทีเรากําหนด หรือประชุมผ่านทางวิดโี อ
เอกสารระบุตวั ตน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี เป็ นต้น
ข้อมูลทีเราได้รบั หรืออาจจะได้รบั เมือท่านใช้ระบบ เครืองมือ และเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางออนไลน์อนื ๆ ของ
เรา
เอกสารต่าง ๆ ทีท่านกรอก หรือข้อมูลทีเราได้รบั เมือท่า นเริมต้นสมัครงาน หรือระหว่ างการทํางาน (เช่น
เอกสารการเสนอผลประโยชน์ เอกสารการทําประกันภัย เอกสารผลตรวจสุขภาพ แบบสํารวจความเห็น เป็ น
ต้น)
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เมือท่านทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผ่านทาง Social Media ในกรณีดงั กล่าว เราจะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านเลือกให้ปรากฏ
ต่อสาธารณะเท่านัน



การติด ต่อ กับ ท่านผ่า นการสัมภาษณ์ และ/หรือ การประชุ มผ่ านช่ องทางอืน เช่ น กล้อ งวงจรปิ ด (CCTV)
อุปกรณ์บนั ทึกภาพ และ/หรือเสียง เป็ นต้น

ในบางกรณีเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับท่านจากบุคคลทีสาม เช่น ข้อมูลอ้างอิงจากนายจ้างเดิม
(เช่น ระยะเวลาของการจ้างงาน ประสิทธิภาพในการทํางานทีผ่านมา เป็ นต้น) ข้อมูลจากผูใ้ ห้บริการตรวจสอบประวัติ
การทํางาน ข้อมูลจากหน่วยงานทีเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต และข้อมูลประวัตอิ าชญากรรม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเราอาจเก็บรวบรวมมีดงั ต่อไปนี











ข้อมูลส่ ว นตัว: ชือ นามสกุล ชือเล่น เพศ วันเดือนปี และสถานทีเกิด อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส
สถานภาพทางทหาร จํานวนบุตร หมู่โลหิต นําหนัก ส่วนสูง ไซส์เสือ สัดส่วนร่างกาย ตําหนิทสํี าคัญ ฟิ ล์ม
เอกซเรย์ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอืน ๆ ทีราชการออกให้
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีปรากฏอยู่บนเอกสารทีรัฐออกให้เพือใช้ในการยืนยันตัวตน หมายเลขประจําตัวผูเ้ สีย
ภาษี สัญชาติ ภาพบนบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุ ญาตขับขี เลขทะเบียน และเอกสาร
กรมธรรม์ประกันภัยของยานพหานะส่วนตัว ลายมือชือ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ข้อมูลทีเราได้รบั จากท่านจาก
คําถามยืนยันตัวตนของเรา เช่น รหัสผ่าน คําตอบในกรณีทท่ี านลืมรหัสผ่าน PINs ข้อมูลการจดจําใบหน้า
และเสียง รูปภาพ ภาพ หรือบันทีกจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
ข้อมูลการศึกษา: รายละเอียดเกียวกับประวัติการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการ
จบการศึกษา
ข้อมูลเกียวกับครอบครัว หรือผู้ดแู ล: ชือ นามสกุล และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทังคู่
สมรส บิดามารดา บุตร และผูร้ บั ผลประโยชน์
ข้อมูลการทํางาน: รายละเอียดเกียวกับอาชีพ การเป็ นสมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ ความเห็นของนายจ้าง
คุ ณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ การฝึ ก อบรม ประวัติการทํางาน (CV หรือ Resume) ใบอนุ ญาตทํางาน
(Work Permit) และหมายเลขใบประกอบวิชาชีพ
ข้อมูลทางการเงิ น และธุรกรรม: ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลเงินเดือน และรายได้อนื รายการหักลดหย่อน
ภาษี การชําระภาษี สินเชือ เงินกู้ ผลประโยชน์ ของท่าน (เช่น บํานาญ หรือสิท ธิตามกรมธรรม์ประกันภัย)
และข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวข้อง (เช่น รายละเอียดการเบิกเงิน หรือเบียเลียง)
ข้อมูลการติ ดต่อ: ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียด Social Media
ข้อมูลเกียวกับสัญญา
o ข้อกําหนด และเงือนไขการจ้างงาน การลาออก และเหตุผลของการลาออกของท่าน
o รายละเอียดของวัน และเวลาทํางาน และการเข้าทํางาน
o รายละเอียดของระยะเวลาทีท่านลา รวมถึงวันหยุด การลาป่ วย การลาทีเกียวกับครอบครัว การลาเพือไป
ร่วมงานศพ และการลาโดยไม่รบั ค่าจ้าง และเหตุผลสําหรับการลา
o รายละเอียดของการลงโทษทางวินัย หรือกระบวนการร้องทุกข์ทท่
ี านมีส่วนร่วมในระหว่างการจ้างงานกับ
เรา รวมถึงคําเตือนทีออกให้ท่าน และอีเมล์อนื ๆ ทีเกียวข้อง
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การประเมินผลการทํางานของท่าน รวมถึงการประเมินผลประสิทธิภาพการทํางาน การจัดอันดับ การ
ฝึ กอบรมทีท่านเข้าร่วม แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ และอีเมล์อนื ๆ ทีเกียวข้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data):
o ข้อมูลศาสนา
o ข้อมูลเชือชาติ
o ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ และการตรวจรักษา
o ข้อมูลความพิการ
o ข้อมูลชีวภาพ (แบบจําลองลายนิวมือ) และ
o ข้อมูลประวัตอิ าชญากรรม และ
o



นอกจากนี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความละเอียดอ่ อนของท่ านบางประเภทเพือทําการ
ปรับเปลียนบางประการให้เหมาะสมกับท่าน เพือให้ท่านมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน เพือปฏิบตั ิตามกฎหมายที
เกียวข้องกับการจ้างงาน และเพือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตามเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทนีโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีทกฎหมายอนุ
ี
ญาตให้เราสามารถทําได้
ในกรณีทท่ี านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ แก่เรา ท่านตกลง และรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าว
ทราบแล้วว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว รวมทังได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวของเราแล้ว และในกรณีทกฎหมายคุ
ี
้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ท่านได้รบั ความยินยอมจาก
บุคคลดังกล่าวตามรูปแบบ และเนือหาทีเรากําหนดสําหรับการทีเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว
2. วิ ธีทีเรานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
เราจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีท ีเรามีความจํา เป็ น และเหตุผลทีเหมาะสมในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน ทังนี เราจะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึงฐานดังต่อไปนีในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน







ฐานสัญญา - เมือเราจําเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือทีจะปฏิบตั ิตามตามสัญญา หรือ
ก่อนทีเราจะเข้าทําสัญญากับท่าน
ฐานหน้ าที ตามกฎหมาย - เมือเรามีความจําเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย
ฐานประโยชน์ อนั ชอบด้วยกฎหมาย - เมือเป็ นประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของเราทีจะประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามทีกฎหมายอนุ ญาต เว้นแต่ ทีเราเห็นว่า ประโยชน์ อนั ชอบด้วยกฎหมายของเรามี
ความสําคัญน้อยกว่าประโยชน์ และสิทธิเสรีภาพขันพืนฐานของท่าน
ฐานประโยชน์ สาํ คัญต่อชีวิต - เมือเรามีความจําเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือปกป้ อง
ประโยชน์สาํ คัญต่อชีวติ ของท่าน หรือบุคคลอืน
ฐานความยิ น ยอม - เมือท่า นให้ค วามยิน ยอมกับ เราในการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ านเพือ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึงโดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ป ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุค คลทีมีความละเอีย ดอ่ อนโดยไม่ ได้ร บั ความยินยอมจากท่าน
ยกเว้นในกรณีทกฎหมายอนุ
ี
ญาตให้เราทําได้
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เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีของท่านภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง และฐานทางกฎหมายเพือวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล

การจ้างงาน และการทํางาน




















เพือชําระเงิน รวมถึงจัดหาให้ซึงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ต่าง ๆ ทีเราให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างงาน
เพือจัด การผลประโยชน์ บํ า นาญ และสิท ธิต ามกรมธรรม์
ประกันภัย
เพือยืนยันตัวตนของท่าน
เพือจัดการ และตรวจสอบสิทธิของท่านในการทํางานในประเทศ
ไทย
เพือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของท่านเพือให้มนใจได้
ั
ว่ า
ท่านสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีของท่านได้
เพือตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์ สุขภาพ และการตรวจรักษา
ของท่านเพือให้แน่ ใจว่าท่านมีความสามารถทีจะปฏิบตั หิ น้าทีใน
ตําแหน่งทีได้ตกลงกัน
เพือจัดทํา และดําเนินการตามแผนการเพิมขีดความสามารถคน
พิการให้แก่ท่านได้
เพือการคํานวณ และการหักภาษี ณ ทีจ่าย
เพือจัด ทํา รายงานภายในทีเกี ยวข้อ งกับ การจ้า งงาน (เช่ น
รายงานการจ่ายเงินเดือน รายงานค่าเสียหาย เป็ นต้น)
เพือบริห ารจัดการกระบวนการสรรหาบุ ค ลากร และบริห าร
จัดการทรัพยากรบุคคล
เพือให้ท่านสามารถใช้วนั ลาตามสิทธิทท่ี านมี
เพือใช้ในขันตอนการพิจารณาปรับเลือนตําแหน่ง
เพือเก็บบันทึกการจ้างงานทีถูกต้อง และเป็ นปัจจุบนั
เพือเก็บบันทึกรายละเอียดการติดต่อ รวมถึงข้อมูลของผู้ทจะ
ี
ติดต่อ) ในกรณีฉุกเฉิน
เพือดําเนินการ และเก็บบันทึกการลงโทษทางวินัย และการร้อง
ทุกข์ และเพือให้แน่ใจว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็ นทียอมรับได้
ภายในสถานทีทํางาน
เพือดําเนินการ และจัดเก็บหลักฐานการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมือ
ท่านก่อความเสียหายให้กบั เรา
เพือดํา เนิ น การ และเก็บ บัน ทึก ประวัติ และรายละเอีย ดการ
ทํางานของท่าน และขันตอนทีเกียวข้อง และการวางแผนการ
พัฒนาอาชีพ






ฐานสัญญา
ฐานหน้าทีตามกฎหมาย
ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย
ฐานความยินยอม
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วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล

เพือดําเนินการตามขันตอน และเก็บบันทึกการเข้าทํางาน การ
ขาดงาน และจัดการการขาดงานเพือให้การจัดการแรงงานทีมี
ประสิทธิภาพ
 เพือดําเนินการ และเก็บบันทึกการลาประเภทอืน ๆ รวมถึงการ
ลาเพือคลอดบุต ร การลาเพือดูแลบุตร การลาเพือรับบุตรบุญ
ธรรม และการลาเพือใช้สทิ ธิเลียงดูร่วมกัน
 เพือจัด การฝึ ก อบรมพัฒ นาบุ ค ลากร และจัด กิ จ กรรมอืน ๆ
ให้กบั ท่าน
 เพือใช้อ้างอิงตามคําขอพนักงานปั จจุบน
ั หรือในอดีต (เช่น การ
จัดทําเอกสารรับรองเงินเดือน การจัดทําหนังสือรับรองการผ่าน
งาน การหักเงินเดือนเพือชําระหนีตามทีท่านร้องขอ เป็ นต้น)
 เพือปฏิบต
ั ิตามคําร้องขอตามสิทธิทท่ี านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านทีอยู่ในความครอบครองของเรา
 เพือตอบสนอง และยกสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายขึนต่อสู้
 เพือให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 เพือรักษา และส่งเสริมความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบต
ั ิ และ
ความเท่าเทียมกันในสถานทีทํางาน
 เพือจัดเก็บความคิดเห็น และหาแนวทางในการพัฒนา และสร้าง
ความสุขให้กบั พนักงาน
 เพือปฏิบต
ั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวข้อง
การบริหารจัดการความปลอดภัย และความเสียง







เพือความปลอดภัยในสถานทีทํางาน รวมถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูล และเทคโนโลยี
เพือป้ องกันอุบตั เิ หตุทอาจเกิ
ี
ดขึนในสถานทีทํางาน
เพือปกป้ อง หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุข ภาพ
ของบุคคล
เพือป้ องกันอาชญากรรม และบริหารจัดการความปลอดภัยของ
เรา เช่ น ติด ตังกล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) ภายใน และโดยรอบ
สถานที ทํ า งาน ซึ งอาจมี ก ารเก็ บ ภาพเคลื อนไหว หรื อ
บันทึกเสียงของท่าน




ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย
ฐานประโยชน์สาํ คัญต่อชีวติ

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์อืนนอกเหนื อจากวัตถุประสงค์ตามทีระบุไว้ใน
ประกาศความเป็ นส่วนตัวนี หากเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิมเติมซึงไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความ
เป็ นส่ วนตัว นี เราจะแจ้ง ให้ท่านทราบ และขอความยิน ยอมจากท่า นก่อนการประมวลผลดังกล่ าว เว้นแต่ ในกรณีที
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กฎหมายอนุ ญาตให้เราดําเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน ทังนี ท่านมีสทิ ธิให้ความยินยอม
หรือปฏิเสธการประมวลผลส่วนบุคคลของท่านได้
กรณี ทีท่านปฏิ เสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา
ในกรณีทเราจํ
ี าเป็ นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายทีกฎหมายอนุ ญาต หรือข้อกําหนดใน
สัญญาระหว่างท่านกับเรา และท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระข้อผูกพันทีเรามีอยู่
หรือจะมีต่อท่าน และอาจไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้องกับท่านต่อได้
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีทเรามี
ี ความจําเป็ น และเหตุผลทีเหมาะสมในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน ซึงอาจรวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี








จําเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของสัญญา
มีหน้าทีตามกฎหมายในการกระทําการดังกล่าว (เช่น การหักภาษี ณ ทีจ่าย การจัดการอบรมฝี มอื แรงงาน
เป็ นต้น)
จําเป็ นต้องรายงานตามกฎหมาย ดําเนินคดี ใช้สทิ ธิตามกฎหมาย หรือปกป้ องสิทธิตามกฎหมาย
กระทําไปเพือประโยชน์ของธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพือประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่น
เพือบริหารความเสียง เพือการรายงานภายในองค์กร เพือวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือยืนยันตัวตน เพือให้บริษทั อืน
สามารถให้บริการตามทีท่านร้องขอได้ เป็ นต้น)
จําเป็ นต้องปกป้ องประโยชน์สาํ คัญต่อชีวติ ของท่าน หรือบุคคลอืน
ขอความยิน ยอมจากท่านเพือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอืน และท่ านได้ให้ความยินยอมในการ
ดําเนินการนัน

เราอาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลอืนดังต่อไปนี










บริษทั ในเครือของเรา
ผูร้ บั เหมาช่วง นายหน้า หรือผูใ้ ห้บริการใด ๆ ทีทํางานให้กบั เรา หรือให้บริการกับเรา ซึงรวมถึงผูร้ บั เหมาช่วง
นายหน้า ผูใ้ ห้บริการ ผูบ้ งั คับบัญชา และผูป้ ฏิบตั งิ านของบุคคลดังกล่าว
ผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้จดั การดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน รวมถึงคนกลาง บุคคลผู้ตดิ ต่อ และตัวแทนของ
ท่าน เช่น ผูร้ บั มอบอํานาจ ทนายความ เป็ นต้น
บุคคลใด ๆ ทีท่านชําระเงินให้ และ/หรือได้รบั ชําระเงิน รวมถึงสถาบันทางการเงิน และผูใ้ ห้บริการรับชําระเงิน
บุคคล หรือบริษทั ใด ๆ ซึงเกียวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษทั การควบรวมกิจการ หรือเข้าถือครองกิจการ
ทีเกิดขึน หรืออาจเกิดขึน โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าทีใด ๆ ซึงเรามีอยู่ภายใต้สญ
ั ญาระหว่างเรากับ
ท่าน
หน่วยงานทีบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผูต้ รวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึงถูก
แต่งตัง หรือร้องขอ ให้ตรวจสอบกิจกรรมการดําเนินงานของเรา
บุคคลอืนใดซึงมีความเกียวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ทีเกิดขึน
หน่ วยงานป้ องกันการทุจริตซึงใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพือยืนยันตัวตนของท่าน และสืบหา และป้ องกันการทุจริต
รวมถึงอาชญากรรมทางการเงิน
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บุ ค คลใด ๆ ทีเราได้ร ับ คํา สังจากท่า นให้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นให้ก ับ บุ ค คลดัง กล่ า ว เช่ น
สถานศึกษา เป็ นต้น

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
เราอาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพือการปฏิบตั ติ ามสัญญาทีทําขึนระหว่างท่านกับ
เรา เพือปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทางกฎหมาย เพือปกป้ องคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือเพือผลประโยชน์อนั ชอบ
ด้วยกฎหมายของเรา โดยกฎหมายของบางประเทศอาจกําหนดให้เราต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทให้กบั
บุคคลตามทีกฎหมายดังกล่าวกําหนด (เช่น เปิ ดเผยให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี เป็ นต้น) ในกรณีนี เราจะเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั บุคคลทีมีสิทธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ าวเท่านัน และจะกําหนดให้มีมาตรการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับทีเหมาะสม
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าทีจําเป็ นเพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทระบุ
ี ไว้ในประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวนี เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาตามทีถูกร้องขอ หรือได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมาย เมือเราไม่มคี วาม
จําเป็ นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านกลายเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ หรือถ้าในกรณีทไม่
ี อาจจะเป็ นไปได้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสํารองแบบถาวร) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย และคัด
แยกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากการประมวลผลต่อไปจากนี จนกระทังเราสามารถดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้
ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราขอความร่วมมือจากท่านในการทําให้ขอ้ มูลส่ว นบุคคลของท่านทีอยู่ในความครอบครองของเรามีความเป็ น
ปั จจุบนั สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยท่านสามารถแจ้งเราเมือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลียนแปลงใด ๆ ได้ผ่านช่อง
ทางการติดต่อในข้อ 8.
เราอาจขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นครังคราว เพือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีเป็ น
ปั จจุบนั ถูกต้อง และสมบูรณ์
5. สิ ทธิ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสทิ ธิเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี



สิ ทธิ ในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสทิ ธิในการขอเพิกถอนความยินยอมทีได้ให้ไว้กบั เราเมือใดก็ได้
ตามขันตอน และวิธกี ารทีเรากําหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้
สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการเข้าถึง ขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เรา
เปิ ดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีทเรามี
ี สทิ ธิปฏิเสธคําขอของท่านได้ตามกฎหมาย
หรือคําสังศาล หรือกรณีทคํี าขอของท่านจะมีผลกระทบทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของ
บุคคลอืน
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สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอแก้ไข หรือเปลียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในกรณีทข้ี อมูลนันไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน และทําให้ขอ้ มูลของท่านเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
สิ ทธิ ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการขอให้ลบ ทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
กลายเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ เว้นแต่กรณีทเราต้
ี องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเกียวข้องในการเก็บ
รักษาข้อมูลดังกล่าว
สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีทเรามี
ี เหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
สิ ทธิ ในการห้ามมิ ให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่า นมีสิท ธิในการขอให้ระงับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชัวคราว หรือถาวรได้
สิ ทธิ ในการส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่ า นมีสิท ธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุค คลดังกล่าวไปยัง บุคคลภายนอก เว้นแต่ กรณีทเราไม่
ี
สามารถทําได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือมีเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
สิ ทธิ ในการยืนข้อร้องเรียน: ท่านมีสทิ ธิในการร้องเรียนต่อหน่ วยงานรัฐทีเกียวข้องในกรณีทท่ี านเชือว่าการ
กระทําของเราไม่เป็ นไปตามทีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้บญ
ั ญัตไิ ว้

ท่านสามารถใช้สทิ ธิของท่านได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราผ่านทางช่องทางการติดต่อตามทีระบุไว้ในประกาศความ
เป็ นส่วนตัวนี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตามเราอาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคําขอของท่านไม่มี
มูล ซําซ้อน หรือมีมากเกินความจําเป็ น และเราอาจปฏิเสธทีจะดําเนินการตามคําขอของท่านในสถานการณ์เหล่านันได้
การจัดการกับเรืองร้องเรียน
ท่านสามารถติดต่อเราเพือร้องเรียนเกียวกับวิธกี ารทีเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทช่ี องทางการ
ติดต่อตามทีระบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี
6. การรักษาปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นอย่างยิง ดังนัน เราจะตรวจสอบ และใช้
มาตรการรักษาความปลอดภัยทังทางกายภาพ และทางเทคนิคทีทันสมัยอยู่เสมอเมือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน เราได้กําหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพือให้ท่านมันใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูก
ทําลายโดยไม่ต ังใจ ถูก นํ าไปใช้ใ นทางทีผิด ถู ก เปิ ด เผย และเข้า ถึงโดยบุคคลทัวไปทีไม่ ใช่พ นั ก งานของเรา โดย
พนักงานของเรานันได้รบั การอบรม และฝึ กฝนให้จดั การกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของเราอยู่
เสมอ
7. การแก้ไขประกาศความเป็ นส่วนตัว
ประกาศความเป็ นส่วนตัวนีมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ทีระบุไว้ด้านบนของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ไขเปลียนแปลง
เป็ นครังคราว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลียนแปลงครังล่าสุดนัน สามารถดูได้จากวันทีทีระบุไว้ขา้ งต้นของประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ดังนัน ท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็ นส่วนตัวนีเป็ นระยะเพือรับทราบการเปลียนแปลงที
อาจเกิดขึน
หน้า 8 จาก 9

8. ติ ดต่อเรา
ได้ที

หากท่านมีขอ้ สงสัยเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สทิ ธิใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเรา




ติ ดต่อที : บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
อีเมล์ถึง : dpo@mkrestaurantgroup.com หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-836-1088 หรือ 02-066-1000
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