
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Policy)

กลุม่บรษัิทเกตซ์1 (“บรษิทั”) ใหค้วามสําคญัและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครัดเกี�ยวกบัการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทจงึจัดทํานโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (“นโยบาย”) ฉบบันี�ข ึ�น เพื�อ
เป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 รวมถงึกฎหมายลําดบั
รองที�เกี�ยวขอ้ง และกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ�มเตมิใดๆ ในอนาคต (“กฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล”)

1. เกี�ยวกบับรษิทั
กลุม่บรษัิทเกตซ์ รวมถงึบรษัิท เกตซ์ เฮลทแ์คร ์(ประเทศไทย) จํากดั ดําเนนิธรุกจิดา้นการตลาด
การกระจายสนิคา้ และเป็นตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑท์างเทคนคิและสนิคา้เฉพาะทาง ที�มี
ประสบการณใ์นประเทศไทยมายาวนานมากกวา่ศตวรรษ ในปัจจบุนั เรานําเสนอบรกิารที�เพิ�ม
มลูคา่ใหแ้กธ่รุกจิของคูค่า้ของเราอยา่งกวา้งขวาง รวมถงึการวจัิยและความเขา้ใจอยา่งลกึซึ�งใน
ธรุกจิ การวเิคราะหผ์ลติภณัฑ์ การทําการตลาด การขาย การขนสง่ การเกบ็รักษาสนิคา้และ
บรกิารหลงัการขาย เพื�อทําใหแ้น่ใจวา่หว่งโซส่นิคา้และบรกิารในธรุกจิของทา่นจะมคีวามราบรื�น
ตั �งแตต่น้ทางจนถงึปลายทาง นอกจากนี� บคุคลากรของเราตั �งแตผู่เ้ชี�ยวชาญในแนวหนา้จนถงึ
ทมีงานที�สนับสนุนการดําเนนิงานมคีวามมุง่มั�นในการทํางานเพื�อสรา้งความสําเร็จในทกุวนั
สําหรับธรุกจิของคูค่า้ของเรา เราไดบ้รหิารจัดการรายการสนิคา้ที�หลากหลายซึ�งเป็นผลติภณัฑ์
ทางเทคนคิและสนิคา้เฉพาะทางโดยการผสมผสานอยา่งสมดลุระหวา่งมาตรฐานและระบบที�มี
การออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะของคูค่า้ของเราเพื�อสรา้งประโยชนส์งูสดุให ้
กบัแตล่ะแบรนดใ์นตลาด
แตล่ะหน่วยธรุกจิของเราดําเนนิการภายใตคํ้าแนะนําของผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นและไดรั้บการ
สนับสนุนจากทมีงานที�มคีวามสามารถและประสบการณทํ์างานที�ยาวนานเพื�อสรา้งและขยาย
ธรุกจิของคูค่า้ของเรา (“ธรุกจิ”)

2. บทท ั�วไป
นโยบายฉบบันี�อธบิายใหท้า่นทราบถงึวธิกีารที�บรษัิทบรหิารจัดการขอ้มลูที�สามารถหรอือาจระบุ
ตวัตนของทา่น ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
กําหนด (“ขอ้มลูสว่นบคุคล”) กลา่วคอื การดําเนนิการใดๆเกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ การ
เกบ็รวบรวม การใชง้าน และการเปิดเผย (“ประมวลผล”) และเพื�อแจง้ใหท้า่นทราบถงึวตัถุ
ประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ระยะเวลาในการเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคล ตลอด
จนสทิธขิองทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ทั �งนี� เพื�อใหท้า่นสามารถรับทราบรายละเอยีด
ดงักลา่วอยา่งครบถว้นตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด บรษัิทขอ
แนะนําใหท้า่นอา่นและทําความเขา้ใจถงึขอ้กําหนดตา่ง ๆ ภายใตน้โยบายฉบบันี�อยา่งละเอยีด

3. บรษิทัเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของใคร
นโยบายฉบบันี�กําหนดการเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูท้ี�ประสงคจ์ะเป็นคู่
คา้ทางธรุกจิและคูค่า้ทางธรุกจิของบรษัิทกลา่วคอื บคุคลที�ประสงคท์ี�จะหรอืดําเนนิการซื�อ ผลติ
สนิคา้ จัดหาสนิคา้ และ/หรอืเขา้เสนอราคาเพื�อขายสนิคา้ใหแ้กบ่รษัิทและ/หรอืรับบรกิารจาก
หรอืใหบ้รกิารแกบ่รษัิทหรอืมคีวามสมัพันธใ์นลกัษณะอื�นใดที�มคีวามคลา้ยคลงึกนักบับรษัิทโดย
บรษัิทอาจมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบัทา่นหรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทน เชน่ ทา่นหรอื

1 กลุม่บรษัิทเกตซ ์รวมถงึ นติบิคุคลหนึ�งนติบิคุคลใดหรอืหลายนติบิคุคล ดงัตอ่ไปนี�
(1) บรษัิท หลยุส ์ต.ี เลยีวโนเวนส ์(ประเทศไทย) จํากดั
(2) บรษัิท เกตซ ์เฮลทแ์คร ์(ประเทศไทย) จํากดั
(3) เกตซ ์เคมคิอลส์
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นติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทนเป็นผูซ้ ื�อหรอืจัดหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแกบ่รษัิทเป็นตวัแทนใน
การจําหน่ายสนิคา้ใหแ้กบ่รษัิทเป็นผูรั้บบรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร ที�ปรกึษา ผูเ้ชี�ยวชาญ หรอืมกีารตดิตอ่
สื�อสารทางธรุกจิใดๆ กบับรษัิทเป็นตน้

4. บรษิทัเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากชอ่งทางใด
บรษัิทอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี�

4.1 กรณีที�ทา่นให้
ขอ้มลูสว่นบคุคลไว้
กบับรษิทัโดยตรง

เมื�อทา่นลงนามในสญัญาที�เขา้ทํากบับรษัิทหรอืทําขอ้ตกลงซื�อ
หรอืจัดหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแกบ่รษัิทหรอืทําขอ้ตกลงในการ
ขายสนิคา้ของบรษัิท

เมื�อทา่นกรอกขอ้มลูตา่งๆในแบบฟอรม์ ไมว่า่ในรปูแบบเอกสาร
ผา่นเว็บไซต์ หรอืแอปพลเิคชนั สื�อสงัคมออนไลน์ หรอืทางชอ่ง
ทางใดๆ

เมื�อทา่นสง่มอบเอกสารซึ�งมขีอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้บั
บรษัิท

เมื�อทา่นตดิตอ่สื�อสารหรอืสอบถามขอ้มลูกบับรษัิท

เมื�อทา่นสนับสนุนหรอืเขา้รว่มงานกจิกรรม กจิกรรมดา้นการตลาด
หรอืกจิกรรมอื�นๆที�จัดขึ�นโดยหรอืในนามของบรษัิท

เมื�อทา่นกดรับขา่วสารหรอืสื�อประชาสมัพันธจ์ากบรษัิท

4.2 กรณีที�บรษิทัไดร้บั
ขอ้มลูสว่นบคุคล
ของทา่นจากบคุคล
ภายนอก

เมื�อนายจา้งหรอืตวัแทนของทา่นสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นให ้
กบับรษัิท

เมื�อคูค่า้ทางธรุกจิอื�นของบรษัิท บรษัิทในเครอืของบรษัิทหรอืผูใ้ห ้
บรกิารอื�นไดส้ง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้บับรษัิท

บรษัิทอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจากแหลง่
สาธารณะหรอืแหลง่ขอ้มลูทางการคา้ ไมว่า่ทา่นจะเป็นผูเ้ปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วดว้ยตนเองหรอืไดใ้หค้วามยนิยอมแก่
บคุคลใดในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วของทา่น เชน่
เว็บไซตข์องบรษัิทหน่วยงานของรัฐ ขอ้มลูที�คน้หาไดท้างอนิเต
อรเ์น็ต หรอืบนสื�อสงัคมออนไลนต์า่งๆ

4.3 กรณีที�บรษิทัเก็บ
รวบรวมขอ้มลูสว่น
บคุคลโดยอตัโนมตั ิ

เมื�อทา่นเขา้ชมและ/หรอืใชบ้รกิารเว็บไซต์ แอปพลเิคชนั หรอื
บรกิารออนไลนต์า่งๆ ที�มกีารใชค้กุกี�หรอืเทคโนโลยทีี�มลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกนัเพื�อเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางเทคนคิเกี�ยวกบัราย
ละเอยีดการใชง้านของทา่น โปรดดนูโยบายการใชค้กุกี�

เมื�อทา่นตดิตอ่บรษัิท ณ สถานประกอบการของบรษัิทซึ�งมกีารตดิ
ตั �งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพื�อบนัทกึภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหว
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เมื�อทา่นเสนอซื�อหรอืขายสนิคา้และ/หรอืบรกิารใหแ้กบ่รษัิทหรอื
เยี�ยมชมสถานประกอบการของบรษัิท

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ทา่นจะไดรั้บการแจง้ถงึรายละเอยีดตา่งๆตามที�ระบุ
ในนโยบายฉบบันี� เชน่ วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล
หรอืหากเป็นกรณีที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนดใหก้ารประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลใดตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่น บรษัิทจะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จาก
ทา่น

5. บรษิทัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลอะไรบา้ง
ในการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทและภายใตน้โยบายฉบบันี� บรษัิทอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล
ของทา่นที�ทา่นไดใ้หไ้วก้บับรษัิทโดยตรงหรอืที�บรษัิทไดรั้บมาจากบคุคลภายนอก ดงัตอ่ไปนี�

5.1 ขอ้มลูสว่นตวั เช่
น

ชื�อ นามสกลุ วนั/เดอืน/ปีเกดิ อายุ นํ�าหนัก สว่นสงู เพศ
สญัชาติ เชื�อชาติ ศาสนา อาชพี ตําแหน่งงาน ขอ้มลูรายได ้
และคา่ตอบแทนอื�น สถานที�ทํางาน รปูถา่ย หมายเลขบตัร
ประจําตวัประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หมายเลข
ทะเบยีนยานพาหนะ รายละเอยีดขอ้มลูยานพาหนะ เลข
ประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร ประวตักิารทํางาน ประวตักิารศกึษา
และประวตัอิาชญากรรม เป็นตน้

5.2 ขอ้มลูการ
ตดิตอ่

เช่
น

หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร อเีมล บญัชสีื�อสงัคมออนไลน์ ที�
อยูต่ามบตัรประจําตวัประชาชน ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น
และขอ้มลูผูท้ี�สามารถตดิตอ่ได ้เป็นตน้

5.3 ขอ้มลูเกี�ยวกบั
ธรุกรรมการ
ซื�อขายสนิคา้
และ/หรอื
บรกิาร

เช่
น

ขอ้มลูที�จําเป็นเพื�อการจัดการความสมัพันธร์ะหวา่งบรษัิทกบั
ทา่นหรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทนในกรณีที�ทา่นเป็น
คูส่ญัญาหรอืผูใ้หบ้รกิารแกบ่รษัิท เชน่ รายละเอยีดการชาํระ
คา่สนิคา้หรอืบรกิาร เป็นตน้

5.4 ขอ้มลูเกี�ยวกบั
การเงนิ

เช่
น

หมายเลขบญัชธีนาคาร ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ปรากฏในใบแจง้
หนี� ใบกํากบัภาษี และใบเสร็จรับเงนิ และรายละเอยีดหรอื
ขอ้มลูเกี�ยวกบัการชาํระเงนิอื�น ๆ เป็นตน้

5.5 ขอ้มลูที�ใช้
ประกอบเป็น
หลกัฐานในการ
ทาํธรุกรรมตา่งๆ

เชน่ ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ปรากฏในสําเนาบตัรประชาชน สําเนา
หนังสอืเดนิทาง สําเนาทะเบยีนบา้น สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ
นามสกลุ บตัรประจําตวัขา้ราชการ บตัรประจําตวัพนักงาน
รัฐวสิาหกจิ สําเนาใบอนุญาตขบัรถยนต์ สําเนาใบอนุญาตขบั
รถจักรยานยนต์ สําเนาใบสําคญัการสมรส สําเนาสมดุบญัชี
ธนาคาร ใบรับรองแพทย์ สําเนาบตัรพนักงาน หนังสอืรับรอง
การเป็นพนักงาน สําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีตา่ง ๆ
สําเนาใบประกาศนยีบตัรเขา้รับการอบรมตา่งๆ สําเนาหนังสอื
รับรองบรษัิทสําเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ�ม สําเนา
สทิธบิตัร สําเนาหนังสอืแตง่ตั �งตวัแทนจําหน่าย สําเนาใบ
ทะเบยีนพาณชิย์ สําเนาใบทะเบยีนการจัดตั �งกลุม่อาชพี
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สําเนาใบอนุญาตทํางาน สําเนาหนังสอืแสดงกรรมสทิธหิรอื
สทิธคิรอบครองในที�ดนิ หนังสอืยนิยอมใหคู้ส่มรสทํานติกิรรม
หนังสอืมอบอํานาจ Resume/CV และสญัญาบรกิารหรอื
สญัญาอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกรรมนั�น ๆ เป็นตน้

5.6 ขอ้มลูในกรณีที�
ทา่นดาํเนนิการ
แทนนติบิคุคล

เชน่ ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นที�ปรากฏในหนังสอืรับรองบรษัิท
บญัชรีายชื�อผูถ้อืหุน้ หรอืเอกสารเกี�ยวกบันติบิคุคลอื�นใดที�มี
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ขอ้มลูอื�นใดที�บรษัิทรอ้งขอจาก
นติบิคุคลของทา่น หรอืจากทา่นเพื�อใชใ้นการประกอบการ
เขา้ทําสญัญา การใหบ้รกิาร หรอืการดําเนนิการอื�นใดที�
เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้

5.7 ขอ้มลูอื�นๆ เชน่ ระยะเวลาการเขา้พื�นที�เพื�อดําเนนิงาน บนัทกึเสยีงการ
สนทนาทางโทรศพัท์ บนัทกึภาพและเสยีงผา่นกลอ้งวงจรปิด
(CCTV) และอณุหภมูริา่งกาย เป็นตน้

บรษัิทอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลที�มคีวามออ่นไหว (Sensitive Personal Data) เชน่ ประวตั ิ
อาชญากรรม เพื�อวตัถปุระสงคท์ี�กําหนดในนโยบายฉบบันี� ทั �งนี� บรษัิทจะประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลที�มคีวามออ่นไหวเมื�อไดรั้บความยนิยอมจากทา่น หรอืตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด

6. บรษิทัประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื�อวตัถปุระสงคใ์ด
ในกรณีที�บรษัิทเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวก้อ่นวนัที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลมผีลใชบ้งัคบั บรษัิทจะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่ไปตาม
วตัถปุระสงคเ์ดมิในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนั�น อยา่งไรกด็ี ตั �งแตว่นัที� 1 มถินุายน พ.ศ.
2565 หากทา่นไมป่ระสงคใ์หบ้รษัิทเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว ทา่นสามารถ
ตดิตอ่มายงับรษัิทเพื�อขอยกเลกิความยนิยอม ตามรายละเอยีดการตดิตอ่ที�ระบไุวใ้นขอ้ 10 ของ
นโยบายฉบบันี� ทั �งนี� บรษัิทขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคําขอยกเลกิความยนิยอมของทา่นและ
ดําเนนิการตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด

6.1 บรษัิทประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เพื�อวตัถปุระสงคต์ามที�กฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด ดงัตอ่ไปนี� (“วตัถปุระสงคท์ี�กาํหนด”)

1. เพื�อการเขา้ทําสญัญากบัทา่นหรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทน และ/หรอืเพื�อ
การปฏบิตัติามสทิธหินา้ที�ที�มตีามสญัญาที�บรษัิทเขา้ทํากบัทา่นหรอืนติบิคุคลที�
ทา่นกระทําการแทน

2. เพื�อการตรวจสอบและยนืยนัตวัตนของทา่นและ/หรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการ
แทน

3. เพื�อการตรวจสอบประวตักิอ่นและระหวา่งเขา้ทําสญัญากบัทา่นหรอืนติบิคุคลที�
ทา่นกระทําการแทนและอาจมกีารตรวจสอบรายละเอยีดดงักลา่วในระหวา่งระยะ
เวลาตามสญัญาที�บรษัิทเขา้ทํากบัทา่นหรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทน

4. เพื�อการจัดซื�อจัดจา้งและซื�อสนิคา้หรอืบรกิารจากทา่นหรอืนติบิคุคลที�ทา่น
กระทําการแทนรวมถงึการบรหิารจัดการการคดัเลอืกคูค่า้ การยื�นซองขอ้เสนอ
งาน การยื�นหลกัประกนัซองขอ้เสนองาน การตรวจสอบขอ้มลูและคณุสมบตัิ และ
ดําเนนิการตามนโยบายการจัดซื�อจัดจา้งของบรษัิทและกระบวนการอื�นใดใน
ลกัษณะที�คลา้ยคลงึกนั
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5. เพื�อจัดทําและบรหิารจัดการคําสั�งซื�อ ขอ้ตกลง หรอืสญัญาระหวา่งบรษัิทกบัทา่น
หรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทน ซึ�งรวมถงึการชาํระเงนิคา่สนิคา้ คา่บรกิาร
และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆใหก้บัทา่น ตามคําสั�งซื�อ ขอ้ตกลง หรอืสญัญาระหวา่งบรษัิท
กบัทา่นหรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทน

6. เพื�อการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัภายในของบรษัิท เชน่ การเปิดบญัชคีูค่า้ การ
จัดทําเอกสารหรอืสรปุตา่งๆ การทําบตัรเขา้-ออกพื�นที� การบนัทกึประวตักิาร
ปฏบิตังิาน เป็นตน้

7. เพื�อการตดิตอ่สื�อสารกบัทา่นหรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทนเกี�ยวกบัการ
สนิคา้ และ/หรอืการใหบ้รกิารของทา่นหรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทนรวมถงึ
การสง่ขา่วสารและสื�อประชาสมัพันธท์ี�ทา่นหรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทน
สนใจหรอือาจเป็นประโยชนก์บัทา่น หรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทน

8. เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการปฏบิตัติามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท เชน่
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
ศลุกากร กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้รโิภค กฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี
กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน
กฎหมายวา่ดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร์ กฎหมายวา่ดว้ยการ
เดนิอากาศ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ และประมวลกฎหมายที�ดนิ
เป็นตน้

9. เพื�อดําเนนิการตามคําสั�งโดยชอบดว้ยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐและ
เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง

10. เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการกอ่ตั �งสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการ
ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึ�นตอ่สูซ้ ึ�งสทิธเิรยีกรอ้งของบรษัิท

11. เพื�อตรวจสอบและดแูลความสงบเรยีบรอ้ย การรักษาความมั�นคงปลอดภยั การ
จัดการและการคุม้ครองโครงสรา้งพื�นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และความ
ปลอดภยัของบคุลากรของบรษัิทและบคุคลภายนอก ณ บรเิวณสถานที�ประกอบ
ธรุกจิของบรษัิท รวมทั �งทรัพยส์นิและขอ้มลูตา่งๆ ของบรษัิท

12. เพื�อการดําเนนิการใดๆที�จําเป็นในการดําเนนิธรุกจิ และอาจเป็นประโยชนต์อ่ทา่น
หรอืนติบิคุคลที�ทา่นกระทําการแทนหรอืเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัวตัถปุระสงคท์ี�
กําหนดใดๆขา้งตน้

13. เพื�อวตัถปุระสงคอ์ื�นๆที�บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ

6.2 บรษัิทจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามวตัถปุระสงคท์ี�กําหนดขา้งตน้ ภายใต ้
เหตผุลทางกฎหมายดงัตอ่ไปนี�

1. เป็นการจําเป็นเพื�อปฏบิตัติามสญัญาซึ�งทา่นเป็นคูส่ญัญาหรอืเพื�อใชใ้นการ
ดําเนนิการตามคําขอของทา่นกอ่นเขา้ทําสญัญานั�น

2. เป็นความจําเป็นของบรษัิทในการปฏบิตัติามกฎหมาย
3. เป็นการจําเป็นเพื�อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทหรอืของบคุคล

หรอืนติบิคุคลอื�นนอกเหนอืไปจากบรษัิท
4. เป็นการจําเป็นเพื�อการปฏบิตัหินา้ที�ในการดําเนนิภารกจิเพื�อประโยชนส์าธารณะ

ของบรษัิทหรอืปฏบิตัหินา้ที�ในการใชอํ้านาจรัฐที�ไดม้อบใหแ้กบ่รษัิท
5. เพื�อป้องกนัหรอืระงับอนัตรายตอ่ชวีติ รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคล
6. เพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์กี�ยวกบัการศกึษาวจัิยหรอืสถติซิ ึ�งไดจั้ดใหม้มีาตรการ

ปกป้องที�เหมาะสมเพื�อคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของทา่น หรอื
7. ความยนิยอมที�ทา่นไดใ้หไ้วก้บับรษัิท เมื�อไมส่ามารถอาศยัขอ้ยกเวน้หรอืเหตผุล

ทางกฎหมายที�ระบขุา้งตน้
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สําหรับรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวตัถปุระสงคท์ี�กําหนดและเหตผุลทางกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ทา่นสามารถตดิตอ่มายงับรษัิทได ้
ตามรายละเอยีดการตดิตอ่ในขอ้ 10 ของนโยบายฯ ฉบบันี�

6.3 เนื�องจากขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นที�บรษัิทจะประมวลผลเพื�อวตัถปุระสงคท์ี�กําหนดตาม
ขอ้ 6.1 ขา้งตน้ในสว่นที�มคีวามเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืสญัญาหรอืมคี
วามจําเป็นเพื�อเขา้ทําสญัญากบัทา่น เป็นขอ้มลูที�จําเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคด์งั
กลา่ว หากทา่นไมป่ระสงคท์ี�จะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วแกบ่รษัิท อาจมผีลกระทบ
ทางกฎหมาย หรอือาจทําใหบ้รษัิทไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที�ภายใตส้ญัญาที�ไดเ้ขา้ทํากบั
ทา่น หรอืไมส่ามารถเขา้ทําสญัญากบัทา่นได ้ (แลว้แตก่รณี) ในกรณีดงักลา่ว บรษัิทอาจ
มคีวามจําเป็นตอ้งปฏเิสธการเขา้ทําสญัญากบัทา่น หรอืยกเลกิการซื�อขายสนิคา้ การให ้
บรกิารหรอืการรับบรกิารที�เกี�ยวขอ้งกบัทา่น ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น

6.4 ในกรณีที�บรษัิทจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นนอกเหนอืจากวตัถปุระสงคท์ี�
กําหนดไวข้า้งตน้ บรษัิทจะจัดใหม้นีโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืประกาศเกี�ยว
กบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเพิ�มเตมิ และ/หรอืมหีนังสอืไปยงัทา่นเพื�ออธบิายเกี�ยว
กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในลกัษณะดงักลา่ว ทั �งนี� ทา่นควรศกึษานโยบายหรอื
ประกาศเพิ�มเตมิที�เกี�ยวขอ้งดงักลา่วรว่มกบันโยบายฉบบันี�

7 บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้บัใครบา้ง
7.1 บรษัิทอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ภายใตว้ตัถปุระสงคท์ี�กําหนดและตาม

หลกัเกณฑท์ี�กฎหมายกําหนดใหแ้กบ่คุคลและหน่วยงานดงัตอ่ไปนี�

1. บรษัิทในกลุม่บรษัิทเกตซ์ รวมถงึผูบ้รหิาร กรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง และ/หรอื
บคุลากรภายในของบรษัิทดงักลา่ว เทา่ที�เกี�ยวขอ้งและตามความจําเป็นเพื�อการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น

2. ที�ปรกึษาของบรษัิท เชน่ ผูต้รวจสอบบญัชี ที�ปรกึษากฎหมาย ทนายความ หรอื
ผูเ้ชี�ยวชาญอื�นทั �งภายในและภายนอกของกลุม่บรษัิทเกตซ ์เป็นตน้

3. พันธมติร คูค่า้ทางธรุกจิ ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที�บรษัิท
มอบหมายหรอืวา่จา้งใหทํ้าหนา้ที�บรหิารจัดการ และ/หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลเพื�อประโยชนใ์นการดําเนนิธรุกจิของบรษัิท เชน่ การใหบ้รกิารชาํระเงนิ
บรกิารจัดพมิพ์ บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรกิารเว็บไซต์ บรกิารเกบ็
บนัทกึขอ้มลู บรกิารวเิคราะหข์อ้มลู บรกิารทําการวจัิย บรกิารทําการตลาด บรกิาร
การเดนิทาง หรอืบรกิารอื�นใดที�อาจเป็นประโยชนต์อ่ทา่น หรอืเกี�ยวขอ้งกบัการ
ดําเนนิธรุกจิของบรษัิทเป็นตน้

4. หน่วยงานของรัฐที�มหีนา้ที�กํากบัดแูลตามกฎหมาย หรอืที�รอ้งขอใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมาย หรอืที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการ
ทางกฎหมาย หรอืที�ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ กรมศลุกากร
กรมสรรพากร กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กรมทรัพยส์นิทางปัญญา สํานักงานคณะ
กรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล สํานักงานตํารวจแหง่ชาติ สํานักงานอยัการสงูสดุ สํานักงานเขต สํานักการ
โยธา สํานักงานที�ดนิ และศาล เป็นตน้

5. หนา้เว็บไซต ์แอปพลเิคชนั และ/หรอืสื�อสงัคมออนไลนข์องบรษัิท
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6. บคุคลหรอืหน่วยงานอื�นใดที�ทา่นใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
ของทา่น

7.2 ในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้บับคุคลอื�น บรษัิทจะจัดใหม้มีาตรการที�
เหมาะสมเพื�อคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที�ไดเ้ปิดเผยและเพื�อปฏบิตัติามมาตรฐานและ
หนา้ที�การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
กําหนด หากบรษัิทสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปตา่งประเทศ บรษัิทจะดําเนนิ
การเพื�อทําใหม้ั�นใจวา่ประเทศปลายทาง องคก์ารระหวา่งประเทศ หรอืผูรั้บขอ้มลูในตา่ง
ประเทศนั�นมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที�เพยีงพอหรอืเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด โดยในบางกรณี
บรษัิทอาจขอความยนิยอมของทา่นสําหรับการสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไป
ยงัตา่งประเทศ

7.3 ทั �งนี� การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้บับคุคลอื�น บรษัิทจะดําเนนิการภายใต ้
วตัถปุระสงคท์ี�กําหนด หรอืวตัถปุระสงคอ์ื�นที�กฎหมายกําหนดใหก้ระทําไดเ้ทา่นั�น ใน
กรณีที�กฎหมายกําหนดวา่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่น บรษัิทจะขอความยนิยอมจาก
ทา่นกอ่น

8 ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล
8.1 บรษัิทจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามระยะเวลาที�จําเป็นเพื�อบรรลวุตัถุ

ประสงคท์ี�กําหนดในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลนั�น ๆ โดยระยะเวลาเกบ็รักษาขอ้มลู
สว่นบคุคลจะเปลี�ยนแปลงไปโดยขึ�นอยูก่บัวตัถปุระสงคท์ี�กําหนดในการประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลนั�น ๆ และโดยคํานงึถงึปัจจัยดงัตอ่ไปนี�

1. ระยะเวลาตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกําหนด (ถา้ม)ี
2. อายคุวามตามกฎหมายสําหรับการดําเนนิคดทีี�อาจเกดิขึ�นจากหรอืเกี�ยวขอ้งกบั

เอกสารหรอืขอ้มลูสว่นบคุคลที�บรษัิทเกบ็รวบรวมไวใ้นแตล่ะรายการ
3. แนวปฏบิตัขิองบรษัิทและภาคธรุกจิที�เกี�ยวขอ้งสําหรับขอ้มลูสว่นบคุคลแตล่ะ

ประเภท

บรษัิทจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 10 ปี นับแตว่นัที�
ธรุกรรมหรอืนติสิมัพันธร์ะหวา่งทา่นกบับรษัิทสิ�นสดุลง อยา่งไรกด็ี บรษัิทอาจเกบ็รักษา
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลาเกนิกวา่ระยะเวลาดงักลา่วหากกฎหมายอนุญาต
หรอืการเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วจําเป็นตอ่การกอ่ตั �งสทิธเิรยีกรอ้งทาง
กฎหมายของบรษัิท

8.2 หลงัจากครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทจะลบหรอืทําลายขอ้มลูสว่นบคุคล
ดงักลา่ว จากการจัดเกบ็ในระบบของบรษัิท และของบคุคลอื�นซึ�งใหบ้รกิารแกบ่รษัิท (ถา้
ม)ี หรอืทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวัทา่นได ้ เวน้แตจ่ะ
เป็นกรณีที�บรษัิทสามารถเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วไดต้อ่ไปตามที�กฎหมายวา่
ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกําหนด ทั �งนี� สําหรับราย
ละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัระยะเวลาเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ทา่นสามารถ
ตดิตอ่มายงับรษัิท ตามรายละเอยีดการตดิตอ่ที�ระบไุวใ้นขอ้ 10 ของนโยบายฯ ฉบบันี�
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9 สทิธติา่ง ๆ ของทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล
ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมสีทิธติา่งๆที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดงัตอ่
ไปนี� ภายใตห้ลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

9.1 สทิธใินการ
เขา้ถงึขอ้มลู
สว่นบคุคล

ทา่นมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นและขอใหบ้รษัิททํา
สําเนาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วใหแ้กท่า่น ตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด

9.2 สทิธใินการโอน
ยา้ยขอ้มลูสว่น
บคุคล

ทา่นมสีทิธทิี�จะขอรับขอ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัทา่น รวมถงึมสีทิธขิอ
ใหส้ง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่น
บคุคลรายอื�นหรอืตวัทา่นเอง เวน้แตโ่ดยสภาพไมส่ามารถทําได ้ ตาม
ที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด

9.3 สทิธใินการ
คดัคา้นการ
ประมวลผล
ขอ้มลูสว่น
บคุคล

ทา่นมสีทิธขิอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นได ้
ตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนดใหส้ทิธแิก่
ทา่น

9.4 สทิธใินการลบ
ขอ้มลูสว่น
บคุคล

ทา่นอาจขอใหบ้รษัิทลบ ทําลายหรอืทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น
เป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวับคุคลได ้ ตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนดใหส้ทิธแิกท่า่น

9.5 สทิธใินการ
ระงบัการใช้
ขอ้มลูสว่น
บคุคล

ทา่นมสีทิธขิอใหบ้รษัิทระงับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น
ตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนดใหส้ทิธแิก่
ทา่น

9.6 สทิธใินการ
แกไ้ขขอ้มลู
สว่นบคุคลให้
ถกูตอ้ง

ทา่นมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหถ้กูตอ้ง หากขอ้มลู
สว่นบคุคลของทา่นนั�นไมถ่กูตอ้ง ไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมค่รบถว้นสมบรูณ์
หรอืกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ

9.7 สทิธทิ ี�จะ
เพกิถอนความ
ยนิยอม

ในกรณีที�บรษัิทอาศยัความยนิยอมของทา่นในการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลของทา่น ทา่นมสีทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นไดใ้หค้วามยนิยอมกบับรษัิทได ้

9.8 สทิธใินการยื�น
ขอ้รอ้งเรยีน

ในกรณีที�มเีหตใุหเ้ชื�อไดว้า่บรษัิทไดทํ้าการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมสีทิธยิื�นขอ้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการ
ผูเ้ชี�ยวชาญที�ไดรั้บการแตง่ตั �งโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคลตามระเบยีบและวธิกีารตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนด
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ตั �งแตว่นัที� 1 มถินุายน 2565 หากทา่นประสงคท์ี�จะขอใชส้ทิธขิองทา่นดงัที�ระบขุา้งตน้ ทา่น
สามารถตดิตอ่มายงับรษัิทตามรายละเอยีดการตดิตอ่ในขอ้ 10 ของนโยบายฉบบันี� โดยบรษัิทจะ
ใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที�ตามความสามารถของระบบที�เกี�ยวขอ้งเพื�ออํานวยความสะดวกและ
ดําเนนิการตามคํารอ้งขอของทา่น

10 การตดิตอ่บรษิทั
ทา่นสามารถตดิตอ่บรษัิทเพื�อสอบถามขอ้มลูเกี�ยวกบันโยบายฉบบันี� การบรหิารจัดการขอ้มลู
สว่นบคุคลของทา่น แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืใชส้ทิธขิองทา่นตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 9 ขา้งตน้ ตาม
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี�

บรษิทั เกตซ ์เฮลทแ์คร ์(ประเทศไทย) จาํกดั
177/1 อาคารบยีไูอ ชั �น 9 ถ. สรุวงศเ์เขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500
โทรศพัท ์02-206-9700  โทรสาร 02-206-9599   

ทา่นสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทไดท้ี�
โทรศัพท 02-206-9700

อีเมล dpo.th@getzhealthcare.com

11 การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงนโยบายฉบบันี�
บรษัิทอาจแกไ้ขเปลี�ยนแปลงนโยบายฉบบันี�เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงใดๆ ที�เกี�ยว
กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น และตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคลหรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกําหนด โดยบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบถงึการแกไ้ข
เปลี�ยนแปลงนโยบายที�สําคญัผา่นชอ่งทางที�เหมาะสม ทั �งนี� บรษัิทขอแนะนําใหท้า่นตรวจสอบ
การเปลี�ยนแปลงนโยบายฉบบันี�เป็นครั �งคราว

นโยบายฉบบันี�มผีลบงัคบัใชต้ั �งแตว่นัที� 1 มถินุายน 2565

ประกาศ ณ วนัที� 10 มนีาคม 2565
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PRIVACY POLICY

The Getz Group2 (the “Company”) values and strictly adheres to the customer’s personal
data protections. The Company announces this Privacy Policy (the “Policy”) to comply with
Personal Data Protection Act 2019 as well as its amendments and relevant subordinate
regulations (collectively “Personal Data Protection Laws”).

1. About us

The Getz Group including Getz Healthcare (Thailand) Ltd is Thailand’s premier marketing
and distribution companies with rich legacy and more than a century of doing business in
Thailand. Today we offer an extensive set of value-added services ranging from research &
insight, product analysis, marketing, sales, logistics, warehousing and after-sales services to
ensure smooth transition of business processes end-to-end. Most importantly our people from
front line experts to operational support teams are working to create success every day for our
partners. We currently manage a wide-ranging portfolio of technical and specialty brands and
products through a balanced combination of standard and customised system to maximize the
potential of each brand in the market.

Each business unit is guided by an expert in the field and supported by a highly capable team
of experienced staff to build and expand the business for our partners (collectively the
“Businesses”).

2. Introduction

This Policy explains how the Company manages data that directly or indirectly identifies or
may identify you as required by the Personal Data Protection Laws (the “Personal Data”)
including process, collection, use and disclosure of such Personal Data
(“Process/Processing”) and informs you of the purposes of the Personal Data Processing, the
Personal Data Retention Period and your rights as Data Subject. For your complete awareness
of the Personal Data Protection Laws please thoroughly read and understand the provisions of
this Policy.

3. From who does the Company collect the Personal Data

This Policy governs the Personal Data collection and processing from persons wishing to do
businesses with the Company and the Company’s business counterparties namely persons
wishing or undertaking to buy, manufacture, supply and/or offer to sell goods from and to the
Company and/or the service receivers or providers or other similar relationship with the
Company. The Company may engage in businesses with you or the legal entities represented

2 The Getz Group includes any and all company/companies as follows:
(1) Louis T Leonowens (Thailand) Ltd
(2) Getz Healthcare (Thailand) Ltd
(3) Getz Chemicals
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by you such as you or the legal entities represented by you buy or supply goods or services
from or to the Company, act as the Company’s distributor, receive or provide services, act as
counsel or expert or deal any businesses with the Company etc.

4. How does the Company collects the Personal Data

The Company may collect your Personal Data in the following ways:

4.1 You directly give your
Personal Data to the
Company

when you sign the contract, purchase or supply, service or
distribution agreements with the Company;

when you fill data in forms whether on paper, through website or
application or other channels;

when you submit documents containing your Personal Data to
the Company;

when you contact or request for information from the Company;

when you sponsor or participate in events, marketing activities
or other activities held by or in the name of the Company; and

when you accept news release or public relations materials from
the Company.

4.2 The Company
receives your Personal
Data from Third
Party

when your employer or agent sends your Personal Data to the
Company;

when the Company’s other business counterparties, affiliates or
service providers forward your Personal Data to the Company;
and

in certain cases the Company may collect your Personal Data
from public domain or commercial data sources whether you
personally disclose or consent for disclosure of your Personal
Data such as corporate or government agencies’ websites, data
available on internet or online social media.

4.3 The Company
automatically collects
your Personal Data

when you visit and/or use website, application or online
platforms using cookie or similar technologies to collect
technical data on your use. Please read the Company’s Cookie
Policy;
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when you contact the Company on its premises under CCTV
surveillance with camera recording in slide and video; and

when you offer to buy or sell goods and/or services from or to
the Company or visit business premises of the Company.

In collection of your Personal Data you will be informed of details of this Policy including
purposes and legal basis for processing the Personal Data or if required by the Personal Data
Protection Laws, the Company will seek your specific consent prior to processing your
Personal Data.

5. What Personal Data does the Company collect

In operating the Businesses and subject to this Policy the Company may collect your Personal
Data received directly from you or third party or automatically collected by the Company as
follows:

5.1 Personal Identity
Information

such as name, surname, date of birth, age, weight, height,
gender, nationality, race, religion, occupation, working position,
incomes and other remuneration, workplace, photo, identity
card number, passport number, vehicle plate number, vehicle
details, tax ID card number, work experience, education
background and criminal records etc;

5.2 Contact Details such as telephone number, facsimile number, email address,
social media account, identity card address, household register
address and contact persons etc;

5.3 Goods Sale and/or
Service Transaction

such as necessary data for handling relationship between the
Company and you or the legal entities represented by you in
case you are the counterparty or service provider of the
Company including payment details for goods or service etc;

5.4 Finance such as bank account number, Personal Data on invoice, tax
invoice, receipt and other payment details or information etc;

5.5 Transaction
Supporting Data

such as the Personal Data contained in copies of the National ID
Card, passport, household register, name/surname change
registration, government officer card, state-owned enterprise
officer card, car driving licence, motorcycle driving licence,
marriage certificate, bank account, medical certificate, staff ID
card, professional practising licence, diplomas, training
certificates, corporate certification document, VAT registration
certificate, patent, distributor appointment letter, commercial
registration certificate, professional association certificate, land
title deed or possession deed, letter of consent from spouse,
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power of attorney, Resume/CV, service agreement and other
agreements in relation to such transactions etc;

5.6 Your Representation
of Legal Entities

such as your Personal Data contained in the corporate
certification document, list of shareholders or other documents
related to such legal entities, other information requested by the
Company from you or the said legal entities for use in
connection with contract execution, service provision and
related actions etc; and

5.7 Others such as period to access to working site, telephone voice
records, CCTV video and voice recording and body temperature
etc.

The Company may collect your sensitive Personal Data including criminal records for the
Purposes. The Company may process the sensitive Personal Data upon your consent or as
required by the Personal Data Protection Laws.

6. What are Purposes of the Company’s collection and process of your Personal
Data

In case the Company collects your Personal Data prior to the effective date of the Personal
Data Protection Laws the Company will continually collect and use your Personal Data for its
original purposes. However from 1st June 2022 onwards if you do not wish the Company to
retain and use such Personal Data, you may contact the Company to revoke your consent at
contact details in paragraph 10 of this Policy. The Company reserves the right to review your
request and proceed with such consent revocation in accordance with the Personal Data
Protection Laws.

6.1 The Company may process your Personal Data for the following purposes under the
Personal Data Protection Laws (collectively the “Purposes”):

(a) for execution of contracts with you or legal entities represented by you and/or
for right or duty performance under the contracts executed with you or legal
entities represented by you;

(b) for examination and confirmation of your identity and/or corporate identity of
legal entities represented by you;

(c) for record examination prior and during the contract execution with you or
legal entities represented by you which might be repeated again during the
term of such contract;

(d) for sales, procurement or purchase of goods or services to and from you or
legal entities represented by you including management and selection of
counterparties, tender proposal, guarantee proposal, data and qualification
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review, implementation of the Company’s procurement policies and other
related process;

(e) for execution and management of purchase orders, agreements and contracts
between the Company and you or legal entities represented by you including
payment of goods or services and other expenses to you pursuant to such
purchase orders, agreements and contracts;

(f) for compliance with the Company’s internal regulations such as opening of
client or vendor account, document and summary preparation, issuance of
entrance-exit card and record of work performance etc;

(g) for liaison with and you or legal entities represented by you on goods and/or
service provision by you or legal entities represented by you including to
disseminate news release and public relations materials in which and you or
legal entities represented by you may be interested or which may benefit and
you or legal entities represented by you;

(h) for compliance with laws governing the Company’s Businesses including the
Personal Data Protection Laws, tax laws, customs laws, consumer protection
laws, accounting laws, working safety, sanitary and environment laws,
computer crime laws, civil aviation laws, Civil and Commercial Code and
Land Code etc;

(i) for compliance with lawful orders of the competent government agencies and
officers;

(j) for establishment of legal claims, legal enforcement and claim exercise or
defence of claim by or against the Company;

(k) for examination and control of public order, safety and security, management
and protection of IT infrastructure and safety of the Company’s personnel and
third parties on the Company’s premises including property and data of the
Company;

(l) for necessary actions in the Businesses operation to your benefit or benefit of
legal entities represented by you directly relating to the above purposes; or

(m) other purposes as informed to you by the Company.

6.2 The Company will process your Personal Data in accordance with the aforesaid
purposes and on the following legal basis:

(a) necessity to perform contract to which you are a party or your request prior to
the contract execution;

(b) necessity of the Company to comply with laws;
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(c) necessity to protect legitimate benefits of the Company or person or legal
person other than the Company;

(d) necessity to perform by the Company duty for public interest or to exercise the
state power entrusted upon the Company;

(e) protection or prevention of danger to life, body and health of person;

(f) educational, research or statistic purposes which provides suitable protective
measures for your rights and freedom; or

(g) your consent granted to the Company in case there is no such exemption or
legal basis mentioned above.

For further details on purposes and legal basis in respect of your Personal Data
processing, you may contact the Company at contact details in paragraph 10 of this
Policy.

6.3 Your Personal Data will be processed for the purposes set out in paragraph 6.1.
However if you do not wish the Company to process your Personal Data in respect of
compliance with laws or contract or necessities for contract execution or purpose
achievement, the Company may be unable to perform duty under the contract
executed with you or to enter into a contract with you (as the case may be) which in
such event the Company may refuse the contract conclusion with you or cancel goods
sales or purchase or service receipt or provision to or from you or service provision to
you in whole or in part.

6.4 In case the Company will process your Personal Data for purposes other than those
stated in this Policy, the Company will provide additional personal data protection
policy or announcement and/or send to you written explanation on such Personal Data
processing. You should read such additional policy or announcement in conjunction
with this Policy.

6. To whom does the Company disclose your Personal Data

7.1 The Company may disclose your Personal Data subject to the purposes of this Policy
and requirements by laws to persons and agencies as follows:

(a) The Getz Group including its executives, directors, officers, employees and/or
personnel within its organisation to the relevant extent and as necessary for
processing your Personal Data;

(b) the Company’s consultants such as auditor, legal counsel, lawyers or other
experts both within and outside The Getz Group etc;
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(c) business alliance, counterparties, service providers and processor of the
Personal Data engaged or hired by the Company in managing and/or
processing the Personal Data for the Company’s Businesses operations
including payment services, printing, IT services, website services, data
storage services, data analysis services, research, marketing, travel services or
other services which may benefit you or relate to the Company’s Businesses
etc;

(d) government agencies in charge of enforcement of the applicable laws or
ordering a disclosure of the Personal Data by virtue of applicable laws or
related legal process or permitted by the relevant laws including Customs
Department, Revenue Department, Department of Business Development,
Department of Intellectual Property, Office of Trade Competition
Commission, Office of Personal Data Protection, Royal Thai Police, Office of
The Attorney General, district offices, Public Works Department, Land
Department and courts etc;

(e) webpage, application and/or online social media of the Company; or

(f) persons or other agencies to which you consent for disclosure of your Personal
Data.

b. In disclosing your Personal Data to other person the Company shall provide suitable
measures to protect the disclosed Personal Data and comply with standards and duties
to protect the Personal Data as required by the Personal Data Protection Laws. If the
Company transmits or transfers your Personal Data to overseas recipient, the
Company shall ensure that the country of destination, international organisation or
overseas recipients have personal data protection standards as sufficiently meeting or
comparable to requirements under the Personal Data Protection Laws. In certain cases
the Company may seek your consent for transmission or transfer of your Personal
Data to overseas recipient.

c. Disclosure of your Personal Data to a third party will be made in accordance with the
purposes of this Policy or permitted by laws. In case the laws require your specific
consent, the Company will first seek such consent from you.

7. Personal Data Retention Period

8.1 The Company will retain your Personal Data for a period necessary to achieve the
purposes for its processing. Personal Data retention period might be varied by the
purposes for its processing and taking into the following factors:

(a) period as required by the relevant laws (if any);
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(b) statute limitation for legal action arising from or in connection with the
documents or Personal Data collected by the Company; and

(c) practice of the Company and business sector for the Personal Data in each
classification.

The Company will retain your Personal Data for a period not exceeding 10 years from
the date of transactions or legal obligations between you and the Company are
fulfilled or terminated. However the Company may retain your Personal Data for a
longer period if permitted by laws or such retention is necessary for establishment of
legal claims of the Company.

8.2 After expiration of the above retention period the Company will delete, destroy or
de-identify such Personal Data from its system and system of any other persons
providing services to the Company (if any) save and except that the Company could
continually retain such Personal Data as required by the Personal Data Protection
Laws or other applicable laws. For further details on retention period of your Personal
Data, you may contact the Company at contact details in paragraph 10 of this Policy.

8. Rights of Data Subject

As Data Subject you have the following rights in respect of your Personal Data subject to
criteria, procedure and conditions stipulated in the Personal Data Protection Laws:

9.1 Right to Access You have the right to access to your Personal data and request
the Company to extract a copy of such Personal Data to you
subject to the Personal Data Protection Laws;

9.2 Right to Transfer You have the right to obtain your Personal Data including to
transmit or transfer your Personal Data to other Personal Data
Controller or to you except that such request by nature is not
possible and subject to the Personal Data Protection Laws;

9.3 Right to Object You have the right to object the processing of your Personal
Data as permitted by the Personal Data Protection Laws;

9.4 Right to Delete You may ask the Company to delete, destroy or de-identify your
Personal Data as permitted by the Personal Data Protection
Laws;

9.5 Right to Suspend You have the right to ask the Company to suspend the
processing of your Personal Data as permitted by the Personal
Data Protection Laws;

9.6 Right to Correct You have the right to correct your Personal Data if it is
incorrect, not current, incomplete or causes confusion;
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9.7 Right to Revoke
Consent

In case the Company processes your Personal Data based on
your consent, you have the right to revoke such consent granted
to the Company; and

9.8 Right to Complain In case there is a ground to believe that the Company violates
the Personal Data Protection Laws, you have the right to lodge a
complaint with the expert committee appointed by the Personal
Data Protection Commission in accordance with regulations and
procedures set out by the Personal Data Protection Laws.

From 1st June 2022 onwards if you wish to exercise the aforesaid rights, you may contact the
Company at contact details in paragraph 10 of this Policy. The Company will exercise its best
endeavours to the extent of the relevant system capacity to accommodate and respond to your
request.

9. Contact us

You may contact the Company for enquiry about this Policy, management of your Personal
Data, complaint and exercise of your rights under paragraph 9 above at:

Getz Healthcare (Thailand) Ltd
177/1 BUI Building 9th Floor, Surawongse Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500.    
Tel : 02-206-9700  Fax : 02-206-9599  

You may contact our Data Protection Officer at:
Tel        : 02-206-9700
Email    : dpo.th@getzhealthcare.com

10. Amendments

The Company may from time to time amend this Policy to comply with any change in your
Personal Data processing and the Personal Data Protection Laws or other applicable laws.
The Company will inform you of significant change in this Policy through appropriate
channels. The Company recommends you to from time to time check the updated and
amended Policy.

This Policy is effective on June 1st, 2022.

Announced on March 10th, 2022.
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