คําสั่งที่ 33/2565
เรื่อง นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูแ จงเบาะแสผานระบบการรองเรียน
บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดนโยบายฉบับนี้ เพื่อทําการคุมครองขอมูลสวนสําหรับผู
แจงเบาะแสผานระบบการรองเรียนของบริษัทฯ และเพือ่ สรางความไววางใจใหกับเจาของขอมูลที่บริษัทไดดําเนินการ จัดเก็บ
รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในการดําเนินธุรกิจ และแสดงเจตุจํานงคในการดําเนินการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพโดยปฏิบัตใิ หสอดคลองกับ "พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562" โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แนวทางปฏิบตั ิ
บริษัทฯ จะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ตามแนวทางที่กําหนดไวในนโยบายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของบริษัทฯ ตามคําสั่งที่ 28/2565 ซึ่งนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูใ ชงานเว็บไซตฉบับนี้ ถือเปนสวน
ขยาย เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
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ผูประมวลผลขอมูล

หมายถึง

ขอมูลที่ละเอียดออน หมายถึง

ระบบการรายงานขอมูลสําหรับผูแจงเบาะแส
รายงานของผูแจงเบาะแสผานระบบสายดวนทีบ่ ริษัทไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลของผูแจงเบาะแส ไมวา จะเปน
ทางตรง หรือทางออม และระบุอยูในรายงานสายดวน
เหตุการณที่ไดระบุไวในรายงานของบริษัท
บุคคลผูแจงเบาะแสในสายดวน
บุคคลที่เปนเปาหมายรายงานเบาะแสนัน้ ๆ เชน บุคคลที่มีพฤติกรรมในเหตุทกี่ ําลัง
รายงาน
บุคคลหรือองคกรทีก่ ลาวถึงในรายงาน
บุคคลที่รับผิดชอบหลักในการจัดการขอมูลสวนบุคคลและกําหนดวิธกี ารและนโยบาย
ของการจัดการขอมูลสวนบุคคล
บุคคลที่รวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลภายใตการดูแลของผูควบคุม
ขอมูล
ขอมูลสวนบุคคลที่อยูภายใตกฎหมายของแตละประเทศ ซึ่งอาจสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอลักษณะเฉพาะของบุคคล หากบุคคลที่สามทราบ รวมถึงขอมูลดานเชือ้ ชาติ
หรือชาติพันธุ ความเชื่อทางการเมือง ศาสนา หรือปรัชญา การเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงาน พันธุกรรม หรือขอมูลลักษณะทางกายภาพ ขอมูลสุขภาพ ขอมูลเกี่ยวกับดาน
เพศ ฯลฯ ขอมูลสวนบุคคลตามที่แตละประเทศกําหนดไว

กฎหมายขั้นพื้นฐานสําหรับกระบวนการทีเ่ กี่ยวของกับขอมูลสวนตัว
กระบวนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในระบบสายดวนจะอยูบนพืน้ ฐานของผลประโยชนที่ถูกตองตามหลัก
กฎหมายโดยการตรวจสอบและแกไขกิจกรรมการทุจริตในบริษทั โดยจะเปนไปตามกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ตามที่แตละประเทศกําหนดไว
ความยินยอม
ในการใชงานสายดวนภายใตชอื่ – สกุล จริงนัน้ ทานจะตองยินยอมใหมกี ารประมวลผลในการจัดการขอมูลสวนบุคคล
ภายใตนโยบายขอมูลความเปนสวนตัวที่เราอธิบายไวในทีน่ ี้ อยางไรก็ตาม หากทานจะไมระบุชอื่ - สกุลจริงของทาน เนือ่ งจาก
ทานไมยินยอมใหมีการประมวลผลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานและทําใหเกิดผลกระทบดานลบตอบริษัท ฯ ทานจะไมได
รับโทษหรือถูกปฏิบตั ิอยางไมเปนธรรมตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น สายดวนยังสามารถใชโดยไมเปดเผยตัวตนโดยไมตอ งใหขอ มูล
สวนบุคคล เชน ชื่อ เปนตน
หนวยงานที่กํากับดูแลสายดวน
ฝายที่ดําเนินการเกี่ยวกับสายดวน มีรายละเอียด ดังนี้
ผูกอ ตั้งสายดวน

บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส (ประเทศไทย) จํากัด

ฝายผูรับผิดชอบ

ฝายบริหาร บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส (ประเทศไทย) จํากัด
อีเมล: inform@nisdt.co.th
ในฐานะที่เปนผูควบคุมขอมูล บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส (ประเทศไทย) จํากัด มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการ
ขอมูลสวนบุคคลบนสายดวน และอยูในฐานะผูกําหนด พรอมทัง้ ดําเนินการในเรื่องของนโยบายมาตรการการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล
กระบวนการจัดการขอมูลสวนบุคคล
1. กฎหมายพื้นฐานในกระบวนการจัดการขอมูลสวนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่อยูในสายดวนโดยปฎิบตั ิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
และเพื่อผลประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผูวาจางในการดําเนินการบริหารจัดการเรื่องการทุจริตและกิจกรรม
อื่นๆ ทีไ่ มเปนไปจริยธรรมองคกร และจะดําเนินการตอบสนองในเหตุการณดังกลาวอยางรวดเร็วเทาที่ สามารถ
ดําเนินการได
2. วัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลที่ไดลงทะเบียนไวในระบบสายดวนจะถูกประมวลผลเพือ่ วัตถุประสงคในการดําเนินการ
ควบคุมภายในดานการทุจริต หรือการกระทําผิดกฎในรูปแบบอื่นๆภายในบริษัท และอาจจะถูกนําไปประมวลผลใน
การรายงาน
3. ประเภทของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
สายดวนจะดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลดังตอไปนี้ โดยขอมูลสวนบุคคลจะถูกจัดเก็บและประมวลผล

ชื่อ – สกุล , ฝาย , แผนก , ตําแหนง
ขอมูลที่ติดตอไดของทาน
ขอมูลทีอ่ อนไหว เฉพาะในกรณีที่จําเปน
ขอมูลเบื้องตนของฝายที่รายงานขอมูล
ขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เกี่ยวของกับการรายงาน
ขอมูลอืน่ ๆ เกี่ยวกับบุคคลซึง่ ถูกอางถึงในรายงาน
4. วิธีการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลจะถูกบันทึกไวในสายดวนและจะประมวลผล ตามรายละเอียดดังนี้
มีการนํากระบวนการใชนามแฝง มาใชสําหรับการสอบสวน การแบงปนการรายงาน การเตรียมรายงานผล
ของการสอบสวน
5. ระยะเวลาในการประมวลผลกระบวนการในการประมวลผลที่จาํ เปนในการตอบสนองและสืบสวนเหตุการณใน
รายงานจะดําเนินการในขอบเขตที่จําเปนและระยะเวลาที่สมเหตุสมผล
การจัดการขอมูลสวนบุคคล
1. ระยะเวลาการเก็บรักษา
ขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไวในระยะเวลาที่เหมาะสมตราบเทาที่ขอมูลนัน้ มีความจําเปนตอประเด็นใน
การรายงาน แตไมเกินระยะเวลาตามที่กฎหมาย กําหนด
2. การสงตอ แบงปน ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลอาจถูกเปดเผยไปยังสํานักกฎหมายเพื่อวัตถุประสงคการตรวจสอบ
3. การสงตอขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศอื่น
ขอมูลสวนบุคคลจะถูกสงไปยังประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการรายงานการสืบสวนตอคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท
4. เงื่อนไขของบุคคลที่ 3 ในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
ตามหลักเกณฑ ขอมูลสวนบุคคลของสายดวนไมสามารถถายโอน หรือขายใหกับบริษัทภายนอก หรือสงตอ
ใหกบั บุคคลกลุมอื่นได อยางไรก็ตาม ขอมูลสวนตัวอาจจัดเตรียมไวใหบุคคลภายนอกได ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวยงานราชการ เชน ศาล ตามคํารองขอภายใตอํานาจของประเทศนั้นๆ

ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษทั หรือสํานักงานกฎหมายในเครือเพื่อจุดประสงคในการตรวจสอบรายงาน
เหตุการณ

สิทธิของทานตามการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
1. รายการสิทธิ
บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสายดวนมีสิทธิตามกฎหมายดังตอไปนี้
สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนเองทีอ่ ยูระหวางการดําเนินการ
สิทธิในการตรวจสอบ หรือลบขอมูลของตนเอง หากขอมูลนั้นไมถูกตอง
สิทธิในการลบ กําจัด ยกเลิก กระบวนการของขอมูลตนเองหากขอมูลเหลานัน้ มีผลกระทบในดานลบ
สิทธิในการจัดทําสําเนาขอมูลของตนเอง
สิทธิในการรองขอการปกปองคุมครองขอมูลของตนเอง
สิทธิในการยกเลิกในกระบวนการที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของตนเอง
สิทธิในการถอนความยินยอม
สิทธิในการรับขอมูลตามโครงสราง ขอมูลแบบที่ใชกันทั่วไป ขอมูลในรูปแบบที่สามารถอานได และถายโอนขอมูลไป
ยังผูควบคุมขอมูลอืน่
สิทธิในการไมถกู เลือกปฏิบัติจากสิทธิที่ไดรบั ขางตน
2. ขอจํากัดสิทธิของผูแจงขอมูล
เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูแจงขอมูลและปองกันอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับสภาพรางกายของเขา/เธอ
แมวาผูแจงขอมูลจะเปดเผยตัวตนของเขา / เธอก็ตาม บุคคลผูถ ูกแจงขอมูลไมสามารถเขาถึงเนื้อหาของรายงานหรือขอมูลสวน
บุคคลของผูแจงขอมูล มากไปกวานั้น จะไมสามารถตรวจสอบไดวาตนเองเปนบุคคลผูถ กู แจงขอมูลหรือไม
3. การใชสิทธิ
การใชสิทธิใดๆ ที่ระบุไวขางตน กรุณาติดตอบุคคลในขอ 5-2 เพื่อดําเนินการตอไป เพื่อใชสิทธิดงั กลาวอาจมีการ
สอบถามถึงขอมูลสวนบุคคลที่จาํ เปนในการใชสิทธิ อยางไรก็ตามการจัดการขอมูลสวนบุคคลจะเปนไปตามเอกสารฉบับนี้

เกีย่ วกับคุกกี้
คุกกี้จะถูกใชในเว็บไซตสายดวน คุกกี้เปนขอมูลเล็กๆ จํานวนมากซึ่งประกอบไปดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลตัวอักษร
ระหวางผูใชงานปลายทางและเซิรฟเวอร เว็บไซตสายดวนจะใชคุกกี้เทาที่จําเปนเทานัน้ โดยคุกกี้ทใี่ ชในเว็บไซตจะในลักษณะ
คุกกี้เซสซัน คือขอมูลคุกกี้จะไมถูกบันทึกไวในการใชงานเซสซันอื่น ทายทีส่ ุดเมื่อการใชงานบนเว็บไซตเสร็จสิน้ คุกกี้จะถูกลบ
โดยอัตโนมัติ
การรายงานที่ไมระบุตวั ตน
การรายงานที่ไมระบุตัวตนสามารถดําเนินการไดบนสายดวนนี้ แตอยางไรก็ตามอาจสงผลตอทําสืบสวนและแกไข
ปญหาไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพ โปรดใหความรวมมือในการระบุชอื่ จริงของทานในสายดวนนี้
การปฏิบัติตามกฎหมายของแตละประเทศ
บนสายดวนนี้ มีประเด็นเกีย่ วกับกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของแตละประเทศ 12.การเปลี่ยนแปลง
เอกสารฉบับนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารนี้จะไมมกี ารประกาศแจงลวงหนา การใชงานสายดวนนี้ยังคงดําเนิน
ตอไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเอกสาร

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทั่วกัน

ทั้งนีใ้ หมีผลตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน 2565
สั่งมา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(นาย โคจิ อุจิยามา)
ประธานกรรมการ

