บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งทาการตลาดภายใต้ยี่ห้อ “โดนัทท์” และ “ลีฟเนส” และอื่นๆ (หาก
มี ) ผ่ า นทางช่ อ งทาง Modern Trade, Home Shopping, Overseas, Telesales, Line Official และ
Facebook Page เป็นต้น ผ่านทางเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
บริษัทขอแจ้งให้ท่านรับทราบว่า บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน พันธมิตร
คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับจ้าง ผู้ร่วมกิจกรรม และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมั่นใจ
ได้ว่า บุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวอย่างครบถ้วนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 บริษัทจึงได้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยระบุถึงลักษณะหลักเกณฑ์การเก็บ
รวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการกากับดูแล และการบริหาร
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายถึงวิธ ีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่
ประมวลผล โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทากับข้อมูลส่วน
บุคคล และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านในการที่ท่านเข้ามาที่ ช่องทาง Telesales, Line Official และ Facebook Page เป็นต้น ทั้งทางตรง
และทางอ้อม การปกป้องและกากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้บริษัท
และเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสาคัญเสมอมา บริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลที่จาเป็นต่อการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของบริษัทกับท่านเท่านั้น โดย
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน พันธมิตร คู่
ค้า ลูกค้า ผู้รับจ้าง สมาชิก แฟนคลับ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ร่วมกิจกรรมของบริษัทเท่านั้น
โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดทาขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ท่านได้
รับทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ดังต่อไปนี้
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1. ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อ มเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ ชื่อบริษัท ตาแหน่งงาน และที่อยู่บริษัทของท่าน และบริษัท
อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน เช่น วันเกิด ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ตัวตน
ผู้ใช้บริการออนไลน์ (เช่น บัญชีสื่อสังคม (Social Media Accounts)) โรคประจาตัว สถานะการสมรส และ
รายละเอียดครอบครัว
2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด
2.1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลอย่างจากัดเพียงเท่าที่จาเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางโทรศัพท์ หรืออิเล็กทรอนิกส์อื่น
ใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดาเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม เป็น
หนังสือหรือโดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจให้ความยินยอมดังกล่าวได้
บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ดังต่อไปนี้ :
o

LINE ID ของท่าน

o

Facebook Account ของท่าน

o

ข้อความของท่าน

o

ชื่อ-นามสกุล

o

ที่อยู่

o

ที่อยู่อีเมล์

o

เบอร์โทรศัพท์มือถือ
รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเข้าใช้งาน หรือการติดต่อ

ต่างๆ ผ่านช่องทาง Social Media ของบริษัท โดยจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของท่านและข้อมูลการ
ติดต่อ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการ บริษัทอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่าน
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การทาแบบสอบถาม (SURVEY) หรือการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมถึงข้อมูล
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, เพศ และโรคประจาตัว เป็นต้น
3. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท
จึงกาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนาข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
4. วัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
4.1 เพื่อการวิจัย ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อการปรับปรุง และการแก้ไขผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนา และนาเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
4.2 เพื่อการจัดทาฐานข้อมูลและประวัติการเข้ารับบริการของทางบริษัท
4.3 เพื่อเป็นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะจากผู้รับชม เพื่อนามาปรับปรุงเนื้อหารายการ
ของทางบริษัท ให้ตรงตามความต้องการของผู้รับชม
4.4 เพื่อการให้บริการขายและจัดส่งสินค้าของบริษัท ตามคาสั่งซื้อของท่าน โดยจัดส่งสินค้าให้ถึงที่อยู่ของ
ท่าน
4.5 เพื่ อการจัดท าฐานข้อมูล ประวัติของพนักงาน การจัดท าสวัสดิการของพนักงาน และการจัดท า
กรมธรรม์ประกันชีวิต
4.6 เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานแก่บริษัทในเครือ บุคคลผู้รั บช่วงสิทธิตามกฎหมายจาก
บริษัท และบุคคลอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ อันเกี่ยวกับประโยชน์ของพนักงานในการขอใช้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต สิทธิประโยชน์เงินสวัสดิการ
และ/หรือการให้คารับรองหรือยืนยันเกี่ยวกับสถานะความเป็นพนักงาน ประวัติการทางาน และประวัติ
การศึกษา รวมทั้งเพื่อเปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ
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5. ข้อจากัด ในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตาม
ความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งให้ทราบและท่านได้ให้ความ
ยินยอมเท่านั้น บริษัทจะก ากับดู แลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้เก็บรวบรวม ใช้
เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
5.1.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล
5.1.3 เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ในเวลานั้น
5.1.4 เป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่บริษัท
5.1.5 เป็นการจาเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
5.1.6 เป็นการจาเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่ อใช้
ในการดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
5.1.7 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อ
ประโยชน์ สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทาสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
5.2 บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดาเนินการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกาหนด
5.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้า ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง พันธมิตรของ
บริษัท ตลอดจนบริษัทในเครือได้ และบริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามที่ปฏิบัติงานให้แก่
บริษัทภายใต้ความยินยอมของท่านทุกกรณี
โดยบริษัทกาหนดให้บุคคลที่ 3 เหล่านี้ต้องตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้:
ก. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จากัดและเฉพาะเจาะจงซึ่งสอดคล้องกับความยินยอม
ของ ท่านเท่านั้น
หน้า 4 จาก 6 หน้า

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน)
ข. ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับที่จ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้หลักการของกรอบ
โครงสร้าง
การคุม้ ครองความเป็นส่วนตัวของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อนึ่ง บริษัทจะไม่
เปิดเผยข้อมูลที่ท่านมอบให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ยกเว้นว่าท่านได้ยอมรับโดยมีการ
ยืนยันให้มีการเปิดเผยดังกล่าว
6. วิธีที่บริษัทปกป้องข้อมูลของท่าน
บริษัทจะใช้มาตรการป้องกันเชิงเทคโนโลยีและกายภาพที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลที่ท่านมอบให้บริษัท จากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การ
เปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทาลาย โดยจะคานึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการประมวลผลและลักษณะของ
ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่ท่านส่งให้กับ
บริษัท ทั้งในระหว่างการส่งและเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลจากท่านเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่าน
ได้รับการปกป้อง หากท่านต้องการสาเนาข้อตกลงเหล่านี้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล์ :
info@nova-organic.com
7. ระยะเวลาบันทึกข้อมูล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านมีสถานะ และความสัมพันธ์ในฐานะเป็น ผู้
ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับจ้าง สมาชิก แฟนคลับ ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้ร่วมกิจกรรมของ
บริษัทเท่านั้น
8. สิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 การให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่บริษัทร้องขอ และยินยอมให้บริษัท
จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้
8.2 การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้ และขอรับสาเนา
ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น (หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้)
8.3 การคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
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8.4 การแก้ไข ลบ ทาลาย หรือระงับการใช้ ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัท แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การ
ลบ ทาลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ หรือให้บริษัทดาเนินการให้
ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้
9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้มีการดาเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการด าเนินการของบริษัทที่
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดท า
ระเบียบ คาสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามที่กาหนดไว้ เพื่อให้การดาเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
10. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือแจ้งความประสงค์ในการ
เพิกถอนความยินยอม แก้ไขเปลี่ยน และคัดค้าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ :
เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
โทร : 02-4171130
อีเมล์ : info@nova-organic.com
หรือติดต่อที่ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 174, 176, 178 ซอยพระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันที่มีผลบังคับใช้
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุม คณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ลงชื่อ…………….……………………………….
(นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ…………….……………………………….
(นายประกิจ ตังติสานนท์)
ประธานกรรมการบริษัท
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