คําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวสําหรับผูสมัครงานและผูปฏิบัติงาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปรับปรุงครั้งลาสุด: [27.05.2565]

กลุมบริษัทในเครือบันลือกรุป (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “บริษัท”) ตระหนักและใหความสําคัญกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลผูที่สมัครงานกับบริษัท และบุคคลผูที่ไดรับการบรรจุเปนผูปฏิบัติงานของบริษัท และถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูสมัครและผูปฏิบัติงานเปนสําคัญ
คําประกาศเกี่ยวกั บความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึ งถูกจั ดทําขึ้ น เพื่อ ให ทานในฐานะผูส มั ครงานและ
ผูปฏิบัติงาน ไดทราบและเขาใจรูปแบบ วัตถุประสงค วิธีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูล
สวนบุคคล รวมทั้งสิทธิตาง ๆ ของทานภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคในประกาศนี้ บริษัทดําเนินการในฐานะผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความวา บริษัทเปนผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล
คํานิยาม
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม
แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
“กลุมบริษัทในเครือบันลือกรุป” หมายถึงบริษัทตามรายชื่อดังตอไปนี้
- บริษัท บรรลือสาสน จํากัด
- บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส จํากัด
- บริษัท บันลือบุคส จํากัด
- บริษัท มินิมอร จํากัด
- บริษัท แซลมอน เฮาส จํากัด
- บริษัท ดิจิไวส จํากัด
- บริษัท ไลทเวิรค เอไอ จํากัด
- บริษัท วิธติ า แอนิเมชั่น จํากัด
- บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด
- บริษัท ทุนดี จํากัด
- บริษัท อินทิเกรเทด อินไซด จํากัด
- บริษัท ไลทเวิรค เทค จํากัด
- บริษัท สยามเบทเทอรไลฟ จํากัด
- บริษัท บันลือ แอสเซท จํากัด
- บริษัท วิธติ บิสิเนสกรุป จํากัด
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา เจาหนาที่และผูปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังนี้
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
1.1. บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตฐานกฎหมายดังตอไปนี้
1.1.1. ความจํ าเปนในการปฏิบัติตามสัญ ญาหรือความจํา เปนในการดํา เนิ นการเพื่อเข าทําสั ญ ญาที่ทานเปน
คูสัญญากับบริษัท เชน สัญญาจาง โดยขอมูลสวนบุคคลของทานมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประกอบการทําสัญญาจางและการ
ดําเนินการที่เกี่ยวของกับการเปนผูปฏิบัติงานของบริษัท เชน การประเมินผล วันหยุด วันลา สิทธิประโยชนและการบริหาร
จัดการดานการสมัครและการจางแรงงาน ซึ่งการที่ทานไมใหขอมูลสวนบุคคลที่มีความจําเปนดังกลาวจะมีผลทําใหบริษัทไม
สามารถดําเนินการรับสมัครและจางแรงงานได
1.1.2. ความจํ าเปนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน ระเบียบ ประกาศหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริห ารงาน
บุคคลที่ออกตามความพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการดานภาษีอากรของผูปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติตามคําสั่งศาล เปนตน
1.1.3. ความจําเปนในการดําเนินงานตามภารกิจสาธารณะ รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขอบังคับเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลที่ออกตามความพระราชกฤษฎีกา
1.1.4. ความจําเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท โดยประโยชนดังกลาวมีความสําคัญไมนอยไป
กวาสิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การดําเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในความดูแลของ
บริษัท หรือการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานกอนเขาสูกระบวนการทําสัญญา การตรวจสอบรายชื่อผูลมละลาย การ
ตรวจสอบประวัติการทํางานยอนหลังจากแหลงขอมูลอื่น การวิเคราะหความเหมาะสม เปรียบเทียบ คัดเลือกผูสมัครงาน รวมถึง
การบริหารจัดการหรือกิจกรรมภายในของบริษัท เปนตน
1.1.5. ไดรับความยินยอมที่สมบูรณจากทาน ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่จําเปนตองไดรับความยินยอม
ของทาน เชน การตรวจประวัติอาชญากรรม การเก็บขอมูลชีวภาพเพื่อการลงทะเบียนเขาออกงาน การจัดการสื่อโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธของบริษัทซึ่งมีผูปฏิบัติงานปรากฎเปนสวนหนึ่งสวนใด การประกาศวันเกิด หรือการแสดงความอาลัยเกี่ยวกับ
ความสูญเสียบุคคลในครอบครัวของผูปฏิบัติงาน เปนตน
1.2. บริษัทเก็บรวบรวมขอ มูลสวนบุคคลที่ออนไหวตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญ ญั ติคุมครองข อมู ลสวนบุ คคล
พ.ศ. 2562 ซึ่งเขาเงื่อนไขที่ไมจําเปนตองไดรับความยินยอมโดยชัดแจง เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1.2.1. เปนการจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน ซึ่งการ
เก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวเปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของบริษัท รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขอบังคับที่เกี่ยวของเพื่อการ
ดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนดคุณสมบัติผูปฏิบัติงานของบริษัท
2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทาน
บริษัทดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
2.1. เพื่อการรับสมัครงานที่ดําเนินการโดยบริษัท ซึ่งผูสมัครงานดํา เนินการติดต อเขามาดวยตนเอง หรือเปนการ
ประกาศรับสมัครภายในบริษัท
2.2. การตรวจสอบคุ ณ สมบัติข องผูสมัค รงาน เชน อายุ สัญ ชาติ การตรวจสอบวาเปน บุ คคลลม ละลาย ประวัติ
อาชญากรรม ประวัติการถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ การมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับหรือแขงขันกับ
กิจการของบริษัท เปนตน
2.3. เพื่อดําเนินการสัมภาษณงาน วิเคราะหตรวจสอบประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานที่เกี่ยวของ

2.4. เก็ บ รั ก ษาไวเ พื่อ พิจ ารณาตํา แหน งงานที่เ ป ดรับ ใหม ในอนาคต สํ า หรั บผู ส มั ค รงานที่ ไ ม ไ ด รั บ การบรรจุ เ ปน
ผูปฏิบัติงาน
2.5. ดํา เนิ น การบรรจุ ขึ้น ทะเบี ย นเป น ผู ป ฏิ บั ติ ง าน จั ด เตรี ย มบั ต รประจํ า ตั ว เครื่อ งใช อุป กรณ คอมพิ วเตอร
โทรศัพทมือถือ อีเมล username password ของระบบตาง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน
2.6. เพื่อการจัดการและดําเนินการที่เกี่ยวของกับสวัสดิการและสิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงานและครอบครัว
2.7. การบริหารจัดการเรื่องเงินเดือน คาลวงเวลา คาที่พัก คาเดินทาง ผลประโยชนอื่น ๆ ของผูปฏิบัติงาน
2.8. บริหารจัดการดานภาษีของผูปฏิบัติงาน เชน ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
2.9. การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และทรัพยสินอื่น ๆ ของบริษัท
2.10. การบริหารจัดการดานกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน เชน งานเลี้ยงปใหม การดูงาน สัมมนา หรืองานสังสรรคอื่น ๆ ที่
จัดใหแกผูปฏิบัติงาน
2.11. การลงเวลาปฏิบัติงาน การบริหารจัดการดานวันหยุด วันลา ขาดงาน สาย
2.12. การบริหารจัดการดานสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ ซึ่งมีผูปฏิบัติงานเปนพรีเซ็นเตอร หรือปรากฎเปนสวนใดสวน
หนึ่งของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธของบริษัท
2.13. ประกาศผูปฏิบัติงานใหม ผูปฏิบัติงานดีเดน หรือไดรับการคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงานดีเดน ประกาศครบอายุการ
ทํางาน ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนง และการยายหนวยงานของผูปฏิบัติงาน
2.14. การกํ า หนดเป า หมายในการทํ า งาน ประเมิ นผลการทํา งานของผูป ฏิบั ติ งาน การพิ จ ารณาปรับ ตํ า แหน ง
ปรับเงินเดือน และพิจารณาเรื่องคาตอบแทนพิเศษ
2.15. การเขารับการอบรม และการสอบวัดความรูสําหรับผูปฏิบัติงาน
2.16. การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับการทํางานของ
บริษัท การพิจารณาและลงโทษทางวินัย หรือการใชสิทธิตามสัญญาหรือกฎหมาย
2.17. การสงรายงานขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตของผูปฏิบัติงานใหแกหนวยงานกํากับดูแล และหนวยงานที่มีอํานาจ
ตามที่มี กฎหมายกําหนด เช น บริษัทตํารวจ บริษัทปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรมสรรพากร กรมบังคับคดี บริษัทตํารวจแหงชาติ เปนตน
3. ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
เพื่อวัตถุประสงคตามที่ไดแจงในขอ 2. บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปนี้
3.1. แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
แหลง/วิธกี ารเก็บรวบรวม
รายการขอมูลสวนบุคคล
1. ขอมูลที่เก็บโดย การกรอกใบสมัครงาน หรือการที่ทานสง ชื่อ นามสกุล ชื่อเล น วัน /เดือ น/ป เกิด อายุ เพศ รูปถา ย
ขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบริษัทโดยตรง
สั ญ ชาติ ที่ อ ยู ที่ ติ ด ต อ ได เบอร โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ เลขบั ต ร
ประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ ขอมูลผูติดตอสํารอง สถานะ
ทางการทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน เปนตน
2. ข อมู ลที่เก็ บโดยการใชเทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตาม เว็บไซตคุกกี้ ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลการ
พฤติกรรมการใชงานเว็บไซตของทาน
ใชอุปกรณสื่อสาร คอมพิวเตอร อีเมล อินเตอรเน็ต เปนตน
3. ขอมูลที่เก็บรวบรวมระหวางการปฏิบัติงาน
ขอมูลครอบครัวของผูปฏิบัติ งาน รหัสพนั กงาน เงินเดือน
คาตอบแทน โบนัส ตําแหนง สวัสดิการ ภาษีอากร วันที่เริ่ม
จ า ง วั น สิ้ น สุ ด การจ า ง งานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ผลการ

ประเมิน ประวัติการฝกอบรม บั นทึกการลา ขอมู ลความ
ประพฤติ ขอมูลจําลองใบหนา ประวัติอาชญากรรม ศาสนา
ขอมูลสุขภาพ เปนตน
4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือนิติบุคคลประเภทดังตอไปนี้
4.1. บริษัทประกันภัย เพื่อการจัดทําประกันภัยกลุมใหแกผูปฏิบัติงานของบริษัท
4.2. เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ หรือมีคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อดําเนินการตามที่กฎหมาย
กําหนด เชน การรายงานขอมูลที่กฎหมายกําหนด หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งศาล เปนตน
4.3. คูสัญญา พันธมิตรหรือองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินการของบริ ษัท เชน สถานศึกษา สถานฝกอบรม
องคกรเอกชนซึ่งเปนคูสัญญา โรงแรม วัด มูลนิธิ เปนตน
5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อให ขอมู ลสวนบุคคลของท านอยูในความ
ควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติใน
สวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1. สิทธิในการเขาถึง รับสําเนาขอมูลสวนบุคคลของทาน รวมถึงขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานที่
บริษัทเก็บรวบรวมโดยไมไดรับความยินยอมจากทาน เวนแตกรณีทบี่ ริษัทมีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล
และกรณีที่การขอเขาถึงและรับสําเนาของทานจะสงผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5.2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไ มถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน
สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
5.3. สิทธิในการขอใหองคกรระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้
5.3.1. เมื่ออยูในชวงเวลาที่บริษัททําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานให
ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
5.3.2. ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย
5.3.3. เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคที่บริษัทไดแจงแกทาน
ในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหบริษัทเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน
5.3.4. เมื่ออยูในชวงเวลาที่บริษัทกําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อประโยชน
สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
5.4. สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีที่บริษัทมีเหตุในการ
ปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน บริษัทสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ
เรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนสาธารณะตามภารกิจของบริษัท)

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
บริษัทเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาดังตอไปนี้
6.1. สําหรับผูสมัครงานที่ไมไดรับการแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน จะไมไดทําการเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไว โดยบริษัทจะ
ทําลายเอกสารดังกลาวทันทีที่รับทราบผลการพิจารณา
6.1. สําหรับผูปฏิบัติงาน เก็บรักษาไวตลอดระยะเวลาการจางงาน และเก็บรักษาไวตอไปเปนเวลา 10 ปนับแตวันที่
สัญญาจางสิ้นสุดลง
ทั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลว บริษัทจะทําการลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อหมดความจําเปนในการ
ใชขอมูลสวนบุคคลนั้น อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีขอพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการสมัครงานหรือสัญญาจางงานของทาน บริษัท
ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดแลว
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล
บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการ
บริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทําลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดย
ไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)
ของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศใหทราบกัน
โดยทั่วทั้งองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดย
ธํารงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของ
ขอมูลสวนบุคคล โดยไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
8. การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคล
บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อไดรับคํารองขอจากทาน ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผู
อนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมายของทาน โดยสงคํารองขอผานอีเมล contact@banluegroup.com หรือโทรศัพท 02-6419955
ในกรณีที่ทาน ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมายมีการคัดคานการจัดเก็บ
ความถูกตอง หรือการกระทําใด ๆ เชน การแจงดําเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล บริษัทจะดําเนินการบันทึกหลักฐาน
คําคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย
ทัง้ นี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดในกรณีที่มีกฎหมายกําหนด หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกทํา
ใหไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได
9. การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
บริษัทไดกําหนดใหพนักงาน เจาหนาที่และบุคคลเฉพาะผูที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยองคกรจะ
ดําเนินการใหเจาหนาที่และบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด

10. การเปลี่ยนแปลงแกไขประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว
บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทําการแจงใหทานทราบผาน
ชองทางอีเมล contact@banluegroup.com หรือโทรศัพท 02-641-9955 โดยมีวันที่ของเวอรชั่นลาสุดกํากับอยูตอนทาย
อยางไรก็ดี บริษัทขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทํา
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
การยื่นสมัครงานของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการยื่นสมัครงานหรือติดตอ
ฝายทรัพยากรบุคคลทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ มิเชนนั้นบริษัทจะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงในประกาศดังกลาวแลว
11. การติดตอสอบถาม
ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ไดที่
11.1. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)
- ชื่อ: บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส จํากัด
- สถานที่ติดตอ: 955 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- ชองทางการติดตอ: อีเมล : contact@banluegroup.com , โทรศัพท : 02-641-9955

11.2. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
- ชื่อ: พรสรรค ปญจเทพ
- สถานที่ติดตอ: 955 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- ชองทางการติดตอ: อีเมล : pornsan@banluegroup.com , โทรศัพท : 02-641-9955

