หนังสือให้ความยินยอม
การเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สําหรับผู้สมัครงาน
บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จํากัด (ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสําคัญและมุง่ มั่นในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูล(ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ผูส้ มัครงาน”) ที่ได้ติดต่อเข้ามาสมัครงานกับบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงได้กาํ หนดมาตรการที่
เหมาะสมสําหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงาน รวมถึงแนวทางในการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ เพื่อให้ผูส้ มัครงานได้รบั ทราบ และเข้าใจถึงการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงาน
ดังต่อไปนี ้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงาน และได้เก็บรวบรวมและประมวลผลตามหนังสือให้ความยินยอมการเก็บ
รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ โดยบริษัทได้จดั เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทัง้ นี ้ ได้จาํ แนก
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

ข้อมูลส่วนบุคคลพืน้ ฐาน

ได้แก่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น รู ปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่ประจําตัวประชาชน ที่อยู่
ปั จจุบนั อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปี เกิด อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ทางทหาร ประวัตกิ ารศึกษา ประวัติการทํางาน ข้อมูลเครดิต
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลบุคคลที่สาม/ บุคคลอ้างอิง ได้แก่ คูส่ มรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉกุ เฉิน โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จาํ เป็ น
ข้อมูลด้านเทคนิค
ได้แก่ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่างๆ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)
สําหรับผูส้ มัครผ่านเว็บไซต์บริษัท ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างเจ้าของข้อมูลและผูใ้ ช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการ
(www.winperform.com)
บันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจําตัว
อุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตําแหน่งที่ตงั้
ทางภูมิศาสตร์ ประเภทเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบต่างๆ หรือ
เว็ บ ไซต์ที่ มี ก ารเข้า ถึง ก่อ นและหลัง (Referring Website) ข้อ มูล บัน ทึก ประวัติ การใช้
ระบบข้อ มูล บัน ทึก เวลาเข้าออกสํานัก งาน ข้อ มูล บัน ทึกการเข้าสู่ร ะบบ (Login Log)
ข้อมูลรายการการทําธุรกรรม (Transaction Log) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน สถิติการ
เข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ที่ได้เก็ บรวบรวมผ่านคุกกี ้ (Cookies)
หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
บริษัทได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานโดยตรง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จากกระบวนการสรรหาและรับ
สมัครงาน หรือหนังสือให้ความยินยอม ทัง้ นี ้ ในบางกรณีบริษัทอาจจะได้รบั ข้อมูลจากบุคคลที่สามในกรณีอื่นด้วย
2. ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยตรง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผสู้ มัครงานได้ให้ไว้กบั บริษัท ซึ่งอาจจะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น ได้แก่
บุคคลติดต่อกรณีฉกุ เฉิน ซึง่ บริษัทใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้ เพื่อการติดต่อในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานเท่านัน้
3. บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากองค์กรอื่น
บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลจากองค์กรอื่นเพื่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ได้แก่ กรณีที่ผสู้ มัครงานมีการ
สมัครงานผ่านตัวแทนรับจ้างจัดหางาน หรือเว็บไซต์หางาน เป็ นต้น
4. บริษัทอาจจัดเก็ บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี ้ หมายเลขไอพี (IP
Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ และฐานในการดําเนินการประมวลผลข้อมูล
บริษัทจะดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงาน โดยจะกระทําโดยมีวตั ถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่
ชอบด้วยกฎหมาย โปร่งใส และเป็ นธรรม ภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อการปฏิบัติตามพันธะสัญญาการจ้างงานของบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอก่อนที่จะเข้ามาเป็ น
พนักงานของบริษัทตามกระบวนการสมัครงาน
2. เพื่อความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิ
พืน้ ฐาน หรือสิทธิทางเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็ นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจํานวนผูเ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์
บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงาน ตามความจําเป็ นเพื่อประเมินความเหมาะสมของผูส้ มัครงานต่อ
ตําแหน่งงาน และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กบั บริษัท
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการ
รายละเอียด
1. เพื่อกระบวนการสรรหาบุคลากร 1) บริษัทใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานเพื่อประเมินว่าผูส้ มัครงานนัน้ เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่ในตําแหน่งงานที่บริษัทต้องการสรรหาอยูห่ รือไม่ และเพื่อจัดการเรือ่ งของ
การสัมภาษณ์งาน หรือการประเมินต่างๆ เมื่อได้ทาํ การสมัครงานกับบริษัทโดยตรง หรือ
ผ่านทางตัวแทนรับจ้างจัดหางาน หรือบุคคลที่สาม ซึง่ จะรวมถึงการติดต่อผูส้ มัครงาน
เพื่อตระเตรียม ดําเนินการ ประเมิน และให้ขอ้ มูลตอบกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการ
ประเมินผลและสัมภาษณ์ รวมถึงในกรณีที่บริษัทเสนอการจ้างงานแก่ผสู้ มัครงาน
2) เพื่อประเมินว่าผูส้ มัครงานมีความเหมาะสมที่จะทํางานในตําแหน่งงานที่ได้สมัครมา
หรือไม่ บริษัทอาจขอให้ผสู้ มัครงานตอบคําถาม เกี่ยวกับ รายละเอียดบุคลิกภาพโดย
ข้อมูลนัน้ อาจจะได้มาทัง้ จากผูส้ มัครงานเองหรือจากบริษัท
3) ผูจ้ ดั การในหน่วยงานทีเ่ ปิ ดรับสมัครงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท นัน้ อาจมี
การคัดสรรใบสมัครเพื่อการสัมภาษณ์ โดยจะยึดจากรายละเอียดที่ผสู้ มัครงานได้ให้
ข้อมูลการสมัครงานไว้
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วัตถุประสงค์ในการดําเนินการ
รายละเอียด
2. เพื่อตรวจสอบประวัติการทํางาน 1) เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ผสู้ มัครงานเคยมีประวัติการทํางานกับบริษัท และเหตุผลที่ได้
ก่อนการจ้างงาน
ลาออกไป รวมถึงตรวจสอบว่าเคยสมัครงานกับบริษัทมาก่อนหรือไม่ และตรวจสอบว่า
ผูส้ มัครงานมีความสนใจในตําแหน่งงานอื่นในบริษัทหรือไม่
2) เพื่อดําเนินการตรวจสอบก่อนการจ้างงาน เพือ่ ประเมินความสามารถในการทํางาน
ของผูส้ มัครงาน โดยเป็ นไปตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทาํ ได้ ได้แก่ คุณสมบัติดา้ นวิชาชีพ
ข้อมูลเครดิตบูโร ประวัติอาชญากรรม และการตรวจเช็คจากบุคคลอ้างอิงที่ผสู้ มัครงานได้
ให้ขอ้ มูลไว้กบั บริษัท
3. เพื่อการพิจารณาตําแหน่งงาน 1) หากผูส้ มัครงานไม่ประสบความสําเร็จในการประเมินสําหรับตําแหน่งงานทีไ่ ด้สมัครไว้
อื่นที่เหมาะสมในอนาคต
บริษัทจะเก็บรายละเอียดของผูส้ มัครงานในฐานข้อมูลของบริษัทเป็ นเวลา 3 เดือนเพื่อที่
บริษัทจะสามารถติดต่อในกรณีทมี่ ีตาํ แหน่งงานใด ๆ ในอนาคตทีอ่ าจจะเหมาะสม
2) ในกรณีที่ผสู้ มัครงานต้องการให้ลบข้อมูล ผูส้ มัครงานสามารถติดต่อมายังหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท ที่อีเมล์ hr@winperform.com
ข้อจํากัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิ ดเผย
1. บริษัทจะใช้ หรือเปิ ดเผย และแสดงข้อมูลของผูส้ มัครงานเท่าที่จาํ เป็ น ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลเท่านัน้ โดยบริษัทจะกํากับดูแลพนักงาน หรือผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องของบริษัทมิให้ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของผูส้ มัคร
งานให้แก่บคุ คลภายนอก หรือบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรือแสดงข้อมูล หรือทําให้ปรากฏในส่วนอื่นใดของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เท่าที่ได้รบั ความยินยอมจากผูส้ มัครงาน ทัง้ นี ้ บริษัทจะรักษาข้อมูลของผูส้ มัครงานไว้เป็ นความลับ เว้น
แต่ที่กฎหมายกําหนด
3. บริษัทไม่มีนโยบายในการจําหน่าย แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน หรือคัดลอกข้อมูลของผูส้ มัครงานให้แก่บคุ คลภายนอก และ
บุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามแนวทางปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานไม่ว่าด้วยเหตุ
ประการใด
4. บริษัทมีการจํากัดสิทธิ ในการเข้าถึง ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานให้หน่วยงานและบุคคลภายใน
บริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านัน้
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
สิทธิของผูส้ มัครงาน ซึง่ เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดงั นี ้
1. สิทธิได้รบั การแจ้งให้ทราบ โดยได้รบั การแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวม บุคคลที่
จะได้รบั ข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จดั เก็บ
2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มา
ซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
3. สิทธิ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทโดยอัตโนมัติและขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ
4. สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
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5. สิทธิขอให้บริษัทดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
6. สิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้
7. สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง โดยขอให้บริษัทดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ถูกต้องเป็ น
ปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8. สิทธิ ในการขอถอนความยินยอมซึ่งได้ให้ไว้กบั บริษัท ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
ทัง้ นีผ้ สู้ มัครงานมีสิทธิที่จะยื่นคําขอใช้สิทธิรอ้ งเรียนต่อบริษัท บางกรณีบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้
แจ้งให้ทราบต่อไป ทัง้ นี ้ ผูส้ มัครงานสามารถร้องเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่เห็นด้วยกับ
เหตุผลที่บริษัทชีแ้ จง
การร้องขอใดๆเพื่อการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น ผูส้ มัครงานจะต้องกระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และบริษัทจะใช้ความ
พยายามอย่างดีที่สดุ ที่จะดําเนินการหรือชีแ้ จงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทจะปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ของผูส้ มัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ขอให้บริษัท ลบ ทําลาย
กําจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ช่วั คราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทําให้เกิดข้อจํากัดกับบริษัทในการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทัง้ นี ้ การ
ใช้สิทธิ ดงั กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นต่อการเข้าดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลตามทีผ่ สู้ มัครงานร้องขอ
การติดต่อบริษัท
ผูส้ มัครงานสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ในกรณีที่มีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะตามความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูล หรือขอใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่
เจ้าหน้าที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
• บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จํากัด
เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชัน้ 6 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
• หมายเลขติดต่อ : 0-2123-6783 (จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
• อีเมล์ : hr@winperform.com
ข้าพเจ้า.........................................................................เจ้าของข้อมูล ในฐานะผูส้ มัครงาน ได้อา่ น และรับทราบข้อมูล
ข้างต้นแล้ว และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามหนังสือให้ความ
ยินยอมการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี ้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ……………………..……………………ผูส้ มัครงาน
วันที่............/.............../.............
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