นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เอ็นซี แอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิ สติกส์ จำกัด (มหำชน) ( เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ”) ตระหนักและ
เคำรพในควำมเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนั้น บริ ษทั จึ งได้จดั ทำนโยบำยกำรคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลขึ้นเพื่อกำกับกำรดำเนิ นกำรเกี่ ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้งำน และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั
ขอบเขต
นโยบำยฉบับนี้ บงั คับใช้กบั ข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดซึ่ งบริ ษทั เก็บรวบรวมมำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
เสนอสิ นค้ำและบริ กำรของบริ ษทั ให้แก่บุคคลใดๆ ทั้งนี้ ในนโยบำยฉบับนี้ “ข้อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่
กรรมโดยเฉพำะ
การให้ ความยินยอม
บริ ษทั จะเก็บรวบรวม นำไปใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนเท่ำนั้น
โดยกำรให้ควำมยินยอมนั้นสำมำรถทำได้ท้ งั ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร อย่ำงไรก็ตำม
ข้อมูลส่ วนบุคคลอำจถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้หรื อเปิ ดเผยโดยไม่จำเป็ นต้องได้รับควำมยินยอมจำกบุคคล ใน
สถำนกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อบริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อกำรศึกษำ วิจยั หรื อเก็บสถิติ
2. เมื่อบริ ษทั มีเหตุจำเป็ นที่ จะป้ องกันภัยอันตรำยที่ อำจเกิ ดต่อบุคคล บุคคลที่สำม หรื อก่ อให้เกิ ดควำม
เสี ยหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำว
3. เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นๆ ได้ถูกเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว
4. เมื่อบริ ษทั ได้ดำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎระเบียบ หรื อ ประกำศที่เกี่ยวข้อง
การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลตำมควำมจำเป็ นสำหรับวัตถุ ประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบำย
ฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลจะถูกจัดเก็บด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมและเป็ นไปตำมกฎหมำย
การใช้ งานข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะไม่ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจำกที่ระบุไว้ในนโยบำยฉบับนี้ หรื อ
เท่ำที่กฏหมำยกำหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ตระหนักถึ งถึ งกำรให้ควำมรู ้ แก่พนักงำนในองค์กรในกำรจัดกำรข้อมูลส่ วน
บุคคลดังกล่ ำว เช่ น กำรเข้ำถึ งข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ จดั ทำขึ้ นและจะต้องไม่ดำเนิ นกำรให้เกิ ดกำรสู ญเสี ย หรื อ
1

ทำลำย แต่ ง เติ ม แก้ไ ข กำรรั่ วไหลและอื่ นๆ และจะจัด กำรมำตรกำรรั ก ษำควำมปลอดภัย อย่ำ งเหมำะสม
นอกจำกนี้ จะดำเนิ นกำรอย่ำงต่อเนื่ องที่จะทบทวนและปรับปรุ งมำตรกำรที่จำเป็ นเพื่อควำมปลอดภัยของกำร
เก็บรักษำข้อมูล
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯจะไม่ขำยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของพนักงำนให้แก่บุคคลที่สำม หรื อองค์กรอื่นใด กำร
เปิ ดเผยข้อมูลจะเกิ ดขึ้ นต่อเมื่ อท่ำนเป็ นผูร้ ้ องขอและให้ควำมยินยอมให้บริ ษทั ฯดำเนิ นกำร หรื อกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลนั้นเป็ นไปตำมที่ กฎหมำยอนุ ญำต หรื อเป็ นไปตำมที่ กฎหมำยกำหนด อำทิกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมคำสั่ง
เจ้ำหน้ำที่รัฐซึ่ งกฎหมำยได้ให้อำนำจไว้ ตำมคำสั่งศำล หรื อตำมหมำยศำล
กรณี ที่บริ ษทั ฯมีกำรพัฒนำและบำรุ งรักษำระบบงำนของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น บริ ษทั ฯ
จะทำควำมตกลงไว้กบั บุคคลที่สำมเพื่อให้ดำเนินงำน ซึ่งบุคคลที่สำมนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลไว้เป็ นควำมลับเช่นเดียวกัน
การจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็ บข้อมูลส่ วนบุ ค คลตำมระยะเวลำตรำบเท่ำที่ จำเป็ นเพื่ อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ระบุ ใ น
นโยบำยฉบับนี้ หรื อเป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่ อบริ ษทั พิจำรณำเห็ นว่ำไม่มีควำม
จำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลแล้ว บริ ษทั จะดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสมเพื่อลบ หรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำง
ปลอดภัย
การเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล
ท่ำนอำจขอเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเอง เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อลบข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้ให้
ไว้ก ับ บริ ษัท โดยจัด ท ำค ำขอเป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรส่ ง มำยัง www.nclthailand.com และเพื่ อ ป้ องกัน กำร
ครอบครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงผิดกฎหมำยหรื อกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลโดยบุคคลที่สำม บริ ษทั จะ
สอบถำมเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลก่อนจึงจะสำมำรถดำเนินกำรตำมคำขอนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งกลับทุก
คำขอภำยในระยะเวลำอันสมควร อย่ำงไรก็ตำม ในบำงสถำนกำรณ์ บริ ษทั อำจปฏิ เสธคำขอนั้น เช่ น กรณี ที่
ข้อมูลดังกล่ำวมีกำรอ้ำงถึงบุคคลอื่นหรื อไม่สำมำรถเปิ ดเผยได้ เนื่องด้วยเหตุผลทำงด้ำนกฎหมำยหรื อด้ำนควำม
ปลอดภัย
สิ ทธิในการเลือก
ท่ำนมีสิทธิ ในกำรเลือกตัดสิ นใจว่ำข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นๆ จะถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้ และถูกเปิ ดเผย
อย่ำงไร ซึ่ งรวมถึงกำรเลือกไม่รับ (“opting out”) กำรตั้งค่ำควำมเป็ นส่ วนตัว และกำรยกเลิกกำรสมัครรับอีเมล
หรื อจดหมำยบำงชนิด
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การดูแลรักษาความปลอดภัย
บริ ษทั ฯได้นำมำตรกำรด้ำนกำรควบคุมดูแลรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศมำใช้อย่ำง
เหมำะสม เพื่อปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคล อย่ำงไรก็ตำมถึ งแม้ว่ำบริ ษทั ฯจะพยำยำมอย่ำงดี ที่สุดเพื่อปกป้ องดูแล
รั ก ษำควำมปลอดภัย ให้ก ับ ข้อมู ล บนเว็บ ไซด์ ห รื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แต่ ไ ม่ อำจรั บ ประกัน ได้ว่ำ กำร
ควบคุ มดูแลกำรรับและส่ งข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ตจะมีควำมปลอดภัย 100% หำกท่ำนพบว่ำกำรใช้บริ กำรของ
บริ ษทั ฯไม่มีควำมปลอดภัยเพียงพอ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทรำบทันทีโดยส่ งรำยละเอียดผ่ำนหน้ำเว็บไซด์
“
ติดต่อเรำ ”
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้ อบังคับ
บริ ษ ทั จะปฏิ บ ตั ิ ตำมกฎหมำยแห่ ง รำชอำณำจัก รไทยและกฎระเบี ย บภำยในที่ เกี่ ย วข้องกับ กำรเก็ บ
รวบรวม กำรนำไปใช้และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเคร่ งครัด
การติดต่ อกับบริษัท
กรณี ที่มีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะหรื อข้อติ ชมใดๆ เกี่ ยวกับนโยบำยฉบับนี้ คุ ณสำมำรถติ ดต่อเรำได้ที่
www.nclthailand.com > ติดต่อเรา
การเปลีย่ นแปลงนโยบาย
บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงนโยบำยนี้ เป็ นครั้งครำว โดยบริ ษทั จะเปิ ดเผยนโยบำย
ที่ได้มีกำรปรับปรุ งล่ำสุ ดไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
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