
ประกาศความเป็นส่วนตัว
สําหรับผู้สมัครงาน และพนักงานของบริษัทในเครือทิสโก้

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) โดยบริษัทในเครือทิสโก้ (“ทิสโก้”) เมื่อ
เจ้าของข้อมูลติดต่อสมัครงาน หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการสมัครงานและ/หรือในระหว่างการ
จ้างงาน หรือให้ข้อมูลพนักงานกับทิสโก้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีทิสโก้กําหนด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง

ทิสโก้มีความตระหนักถึงความสําคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีระบบในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดําเนินงานที่รัดกุม ทั้งนี้ ทิสโก้จึงได้จัดทําประกาศความเป็นส่วนตัว
ฉบับน้ีขึ้นเพื่อช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการ
สรรหาบุคคลเพื่อเข้าทํางาน ระหว่างการจ้างงาน และภายหลังจากที่เจ้าของข้อมูลน้ีได้สิ้นสุดสภาพการจ้าง
งานกับทิสโก้ รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บ อีกทั้ง สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถ
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังต่อไปนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สําหรับบุคคลดังต่อไปนี้ (ซ่ึงต่อไปในประกาศฉบับนี้จะรวมเรียกว่า
“เจ้าของข้อมูล”)

1. ผู้สมัครงาน

2.พนักงาน และลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานประจํา หรือพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งรวมถึงนักศึกษาฝึกงาน
(ซึ่งต่อไปในประกาศฉบับนี้จะรวมเรียกว่า “พนักงาน”)

3. บุคคลที่สาม ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานหรือพนักงานในการสมัครงาน และ/หรือใน
ระหว่างการจ้างงาน เช่น สมาชิกในครอบครัว ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ติดต่อฉุกเฉิน ผู้มีอํานาจปกครอง หรือ
บุคคลอ้างอิงของผู้สมัครงานหรือพนักงาน เป็นต้น

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ที่ท่านได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวนั้น เช่น
พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าท่ี ผู้แทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ บุคคลผู้มีอํานาจ ผู้ติดต่อ ตัวแทน หรือบุคคล
ธรรมดาอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้น



ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิสโก้ทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัว
เจ้าของข้อมูลหรือทําให้ระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่
กรรม ตามที่ระบุไว้ด้านล่างน้ี ไม่ว่าเจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลไว้หรือมีอยู่กับทิสโก้ หรือท่ีทิสโก้ได้รับ หรือ
เข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน เช่น บริษัทในเครือทิสโก้ บุคคลที่ท่านอ้างอิง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม หน่วยงานราชการท้ังในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาของทิสโก้ หน่วยงาน องค์กร บุคคลใด ๆ ที่มีสัญญากับทิสโก้
หรือที่มีนิติสัมพันธ์กับทิสโก้ บุคคลที่เจ้าของข้อมูลแต่งตั้งหรือให้เป็นตัวแทน หรือจากแหล่งสาธารณะอ่ืนใด

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีทิสโก้ทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้แก่

1. ข้อมูลทั่วไปท่ีเป็นการแสดงตัวตน ซ่ึงหมายถึงข้อมูลที่ทําให้สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล
ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ช่ือ/นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขที่
ใบขับขี่ วัน/เดือน/ปีเกิด ข้อมูลสถานภาพทางการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาและการทํางาน ประวัติการเรียนรู้ ใบอนุญาตต่าง ๆ ภาพถ่ายใบหน้า ลายมือช่ือ รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลแบบจําลองลายน้ิวมือ) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ศาสนา ความพิการ เป็นต้น

2. ข้อมูลติดต่อของเจ้าของข้อมูล เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลติดต่อในสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media)ต่าง ๆ ข้อมูลอ่ืนใดในทํานองเดียวกันที่ใช้เพื่อการติดต่อเจ้าของข้อมูล

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น อาชีพ ตําแหน่งงาน ตําแหน่งองค์กร สังกัดต่าง ๆ ในองค์กร
ประเภทขององค์กร ค่าจ้าง ผลตอบแทนอื่น การใช้สวัสดิการ การลงเวลาทํางาน การลางาน การแต่งตั้ง
การโยกย้าย การเปล่ียนตําแหน่ง การประเมินผลทดลองงาน อายุการทํางาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทักษะความสามารถ ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
กับการจ้างงานตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้

4. ข้อมูล ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ และข้อมูลและกิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่
เก่ียวเนื่องกับทิสโก้



5. ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทําธุรกรรมของเจ้าของข้อมูลในฐานะพนักงานกับทิสโก้ เช่น
ข้อมูลเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน หมายเลขบัญชีเงินฝาก หมายเลขบัตร
เอทีเอ็ม ประวัติทางการเงิน ข้อมูลอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับข้อมูลเงินเดือน เป็นต้น

6. ข้อมูลบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานหรือพนักงาน เช่น บุคคลในครอบครัว ผู้รับ
ผลประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ ผูต้ิดต่อฉุกเฉิน หรือผู้มีอํานาจปกครองในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์
และบุคคลที่ท่านอ้างอิง ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวนี้ ขอรับรองต่อทิสโก้ว่าตนมีสิทธิที่จะ
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี้ และบุคคลดังกล่าวได้ทราบถึงการถูกอ้างอิงและได้ให้ความยินยอม
ในการนี้แล้ว ตลอดจนได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
แล้ว เพื่อประโยชน์ในกระบวนการสมัครงาน และเข้าทํางานของเจ้าของข้อมูล ตลอดจนอนุญาตให้ทิสโก้ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

7. ข้อมูลความชื่นชอบของเจ้าของข้อมูลในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น การค้นหาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของทิสโก้ (Website Browsing) จากการใช้คุกก้ี (Cookies) หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่
เจ้าของข้อมูลเข้าไปค้นหาข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของเจ้าของข้อมูล เช่น หมายเลข
ประจําเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (IP address) ข้อมูลอุปกรณ์อัจฉริยะ การยืนยันตัวตน สถานท่ีตั้ง (Location)
เป็นต้น

8. รายละเอียดด้านพฤติกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม การดํารงชีวิต ทัศนคติ ข้อมูล
เก่ียวกับการปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ และความคิดเห็นของท่านต่อการสมัครงานกับทางทิสโก้

9. ข้อมูลภาพ เสียง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวของเจ้าของข้อมูล เช่น เทปบันทึกการเข้ามาติดต่อ
ทิสโก้ผ่านทาง Contact Center ซึ่งอาจเป็นภาพ เสียงหรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

10. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ในกรณีที่ท่านได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้น เช่น พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น กรรมการ บุคคล
ผู้มีอํานาจ ผู้ติดต่อ ตัวแทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้
บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตลอดจนขอความยินยอมจาก
บุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่ทิสโก้ หรือกําหนดฐานทาง
กฎหมายอื่นเพ่ือให้แน่ใจว่าทิสโก้สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
เหล่านี้ได้



11. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความ
ยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่เป็นกรณีที่ พรบ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดให้สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทิสโก้ทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือการดําเนินการตามคําขอ หรือการสมัครงานของเจ้าของข้อมูล เพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีชอบด้วยกฎหมายตามความจําเป็นของทิสโก้ เพื่อ
ประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้แก่ทิสโก้ และ/หรือภายใต้ฐานกฎหมายอ่ืน ๆ โดยทิส
โก้จะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทิสโก้ ท่านสามารถศึกษา
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขใด ๆ ระหว่างทิสโก้กับเจ้าของข้อมูล ในการทํา
สัญญาจ้างงาน สัญญาให้ทุนการศึกษา สัญญาฝึกงาน หรือสัญญาอ่ืนใด หรือการดําเนินการตามคําขอ
หรือการสมัครงานของเจ้าของข้อมูลที่ได้แจ้งต่อทิสโก้ไว้ก่อนเข้าทําสัญญา หรือที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครงาน
เช่น

- การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของเจ้าของข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับการ
สมัครงานกับทิสโก้ เพื่อให้ทิสโก้สามารถใช้สิทธิหรือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับเจ้าของข้อมูลได้

- การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของทิสโก้ เช่น การรับ-ส่งเอกสารติดต่อระหว่างเจ้าของข้อมูล
กับทิสโก้

- การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ รวมถึงการจ่ายค่าจ้าง หรือผลตอบแทนอื่น การจัดให้มี
สวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใด การบันทึกเวลาทํางาน การลางาน การแต่งต้ัง การโยกย้าย การเปลี่ยน
ตําแหน่ง การปรับโครงสร้างองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- การพัฒนาทักษะความสามารถ การจัดทําบัตรพนักงาน การจัดทําทะเบียนพนักงาน การจัดทํา
ข้อมูลพนักงาน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จําเป็นต่อการจ้างงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวในข้อนี้

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ในฐานะนายจ้าง หรือในฐานะอ่ืน เช่น การจัดทํา
ข้อมูลทางภาษี การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นําไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือ



ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย การรายงานข้อมูลต่อกรมสรรพากร การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานกํากับดูแล เช่น กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือเม่ือได้รับหมายเรียก หมาย
อายัดจากหน่วยงานราชการหรือศาล เป็นต้น

3. วัตถุประสงค์ท่ีต้องได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูล เช่น

- การตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตน การตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน และ/หรือเพ่ือทําสัญญาจ้างงานกับทิสโก้ เช่น การตรวจสอบประวัติอา
ชญกรรม หรือการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางานกับทิสโก้

- เพ่ือพิจารณาอนุมัติวันลาอุปสมบท ลาพิธีฮัจญ์ การจัดเตรียมอาหาร และการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนากรณีเสียชีวิต เป็นต้น

- การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ซึ่งทิสโก้ไม่สามารถ
อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืนได้

- เพ่ือการติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทิสโก้ และบุคคลภายนอกซึ่งทิสโก้ไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐาน
ทางกฎหมายอ่ืนได้

4. ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายตามความจําเป็นของทิสโก้หรือของบุคคลหรือนิติบุคคล
อื่น ซึ่งไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนที่กฎหมาย
อนุญาตให้ทําได้ เช่น

- การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการกระทําที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งปัน
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานของบริษัทในธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ หรือลด
ความเสี่ยงข้างต้น หรือตรวจสอบการปฏิบัติงาน

- การบันทึกภาพ เสียง ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ท่ีมาปฏิบัติงาน สมัครงาน หรือดําเนินการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน หรือปฏิบัติงาน ณ สํานักงานของทิสโก้ลงบน CCTV รวมถึง การแลกบัตรก่อน
เข้าอาคาร เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือพ้ืนที่ของทิสโก้



- การบันทึกภาพ เสียง และ/หรือภาพเคลื่อนไหวในการสัมมนา การประชุม การอบรม การสัมนา
การ การจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ที่จัดโดยทิสโก้

- การบริหารความเส่ียง/การกํากับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองค์กร/การสอบสวนทาง
วินัย รวมถึงการส่งต่อไปยังบริษัทในเครือทิสโก้ เพื่อการดังกล่าวภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

- การตรวจสอบการรับส่งอีเมลหรือการใช้อินเตอร์เน็ตของเจ้าของข้อมูลในฐานะพนักงาน เพื่อ
ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับของทิสโก้ต่อบุคคลภายนอก

- การวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย สถิติ สํารวจความคิดเห็น การจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อประโยชน์และการพัฒนาองค์กรทิสโก้ หรือพัฒนางานด้านทรัพยากร
บุคคลของทิสโก้

- การติดต่อสื่อสารเพื่อจัดให้มีสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่น การติดต่อสื่อสาร
ทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทิสโก้
และ/หรือบุคคลภายนอก

- การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของทิสโก้ภายใต้สัญญาใด ๆ ที่ทิสโก้เป็นคู่สัญญาหรือที่ทิสโก้มีนิติ
สัมพันธ์ด้วย

- การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอํานาจกระทําการแทน
ตัวแทน พนักงาน ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้ติดต่อ คู่สัญญา หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์กับทิสโก้เป็นนิติบุคคล

- การรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูล เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ
การแจ้งเตือนหรือนําเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ประเภทเดียวกันกับที่เจ้าของข้อมูลมีอยู่กับ
ทิสโก้ซึ่งเป็นประโยชน์กับท่าน เป็นต้น

5. การจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือที่
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

6. การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

7. เป็นการจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
ทิสโก้ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในการใช้อํานาจรัฐท่ีได้มอบหมายให้แก่ทิสโก้



ทั้งน้ี ทิสโก้จะไม่สามารถพิจารณาท่านเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือไม่สามารถทําสัญญาจ้างงานกับ
ท่านได้ หากทิสโก้ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการร้องขอ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น
จําเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน และ/หรือเพื่อทําสัญญาจ้างงาน หรือจําเป็นต่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างบนทิสโก้อาจส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยัง
บุคคลอื่นทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ ทิสโก้รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนของทิสโก้อาจ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

ทิสโก้รวมถึงพนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของทิสโก้อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่
บุคคลดังต่อไปนี้

- บริษัทในเครือทิสโก้ ได้แก่ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป/ บมจ.ธนาคารทิสโก้/ บล.ทิสโก้/ บลจ.
ทิสโก้/ บจก.ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูช่ัน/ บจก.ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี/ บจก.ไฮเวย์/ บจก.
ออล-เวย์ส/ บจก. ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้/ มูลนิธิทิสโก้ เพ่ือการกุศล และบริษัทในเครือที่อาจมี
การจัดตั้งขึ้นในอนาคตภายใต้กลุ่มทิสโก้

- บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด และบริษัทข้อมูลเครดิต รวมถึงสมาชิกตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

- บุคคลภายนอกตามที่ทิสโก้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- ผู้ใช้อํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ ทายาทหรือผู้จัดการ

มรดก รวมถึงบุคคลอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการจัดการทรัพย์สิน หรือบัญชีของ
เจ้าของข้อมูลในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรือตกเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเสียชีวิต (แล้วแต่กรณี)

- ผู้รับมอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจช่วง หรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลที่มีอํานาจตามกฎหมาย
- ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource/ Service Provider) ที่ทิสโก้เป็นคู่สัญญา ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการ Cloud Computng บริษัทรับจ้างทํากิจกรรมทางการตลาด
บริษัทรับจ้างทําวิจัย บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ทิสโก้

- หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคําส่ังของ
หน่วยงานรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม



สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศาล รวมทั้งผู้สอบบัญชี

- ผู้สนใจจะรับโอนหรือผู้รับโอนกิจการ หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากทิสโก้ รวมถึง กรรมการ
พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัทเหล่านั้น

- บุคคลอ่ืนใดที่มีสัญญากับทิสโก้ หรือที่ทิสโก้เป็นคู่สัญญา หรือที่ทิสโก้มีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่ง
ทิสโก้มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กรของทิสโก้ และ/
หรือประโยชน์ในด้านทรัพยากรส่วนบุคคล และ/หรือการดําเนินงานตามปกติของทิสโก้

- ท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ของทิสโก้ เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
และผู้สอบบัญชี

- บุคคลอื่นใดที่ร้องขอให้ทิสโก้รับรองข้อมูลของท่าน เช่น บุคคลที่อาจเป็นนายจ้างใหม่ของท่าน
สถาบันการเงินในกรณีท่ีท่านเข้าทําหรือมีคําขอเพื่อทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
ดังกล่าว เป็นต้น

- บุคคลอื่นใดที่ท่านมีสัญญาหรือความสัมพันธ์เก่ียวกับธุรกรรม หรือนิติกรรมร่วมกัน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ และ/หรือแนวปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไว้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. สิทธิในการถอนความยินยอม
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ได้หรือได้ให้ไว้แก่ทิสโก้ในการเก็บรวบรวม ใช้

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่ทิสโก้กําหนด เว้นแต่
การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล

ทั้งน้ี การถอนความยินยอมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลท่ีได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว แต่อาจส่ง
ผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในการสมัครงาน สิทธิประโยชน์ในด้านสวัสดิการ หรือประโยชน์อื่นใดในการ
ทํางาน หรือไม่ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน ภายหลังการถอนความยินยอม เช่น ท่านจะไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอใหม่ ๆ ซึ่งเป็นสิทธิสวัสดิการสําหรับพนักงานทิสโก้ หรือไม่ได้รับข้อมูล



ข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบ
ก่อนเพิกถอนความยินยอม

2. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอทราบและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ

ของทิสโก้ หรือขอให้ทิสโก้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมได้
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ทิสโก้ดําเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่

ก่อให้ความเข้าใจผิด
4. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองจากทิสโก้ ในกรณีที่ทิสโก้ได้ทําให้ข้อมูลนั้นอยู่ใน

รูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติและ
สามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลใน
รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ทิสโก้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น
โดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค หรือทิสโก้มีเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่าน
โดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมแก่ทิสโก้
ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิสโกจ้ําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานระหว่างเจ้าของข้อมูลกับทิสโก้ หรือการดําเนินการตามคํา
ขอหรือการสมัครงานของเจ้าของข้อมูล หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายกําหนด

5. สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ทิสโก้ลบ หรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเป็นข้อมูลที่

ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองน้ันถูกเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าทิสโก้หมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้
ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ใช้สิทธิขอถอน
ความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล



6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราว
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ทิสโก้

อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือการใช้
สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลยังมีสิทธิขอให้ทิสโก้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนแทนการลบหรือ
ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ทิสโก้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใน
กรณีที่ทิสโก้หมดความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่เจ้าของข้อมูลมีความจํา
เป็นต้องขอให้ทิสโก้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองใน

กรณีดังต่อไปนี้
- กรณีท่ีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อการดําเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ
ทิสโก้หรือเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ทิสโก้

- กรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดแบบตรง

- กรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นเพื่อการ
ดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของทิสโก้

8. สิทธิในการย่ืนเร่ืองร้องเรียน
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสํานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเชื่อว่าทิสโก้ทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบาง
กรณีที่มีเหตุจําเป็นที่ทิสโก้อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น เป็นต้น



การใช้คุกกี้ (Cookie)

ทิสโก้อาจเก็บรวบรวมและใช้คุกก้ีหรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน ในการให้บริการ หรือการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของทิสโก้ ซึ่งช่วยให้ทิสโก้
สามารถจดจําและทราบถึงความชื่นชอบของเจ้าของข้อมูล เพื่อปรับปรุงกระบวนการนําเสนอผลิตภัณฑ์
และ/หรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูล ทิสโก้อาจใช้คุกก้ีเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ช่วยให้ระบบสามารถ
ให้บริการขั้นพื้นฐาน ช่วยให้เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูล ทําให้ทิสโก้สามารถ
ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือนําเสนอสื่อ
โฆษณาออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่เจ้าของข้อมูลสนใจ รายละเอียดโปรดดู นโยบายการใช้
คุกก้ี

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ทิสโก้มีการกําหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ําในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่าน
โดยมิได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และทิสโก้ได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและ
มาตรฐานขั้นตํ่าดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด

นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้ให้บริการภายนอกของทิสโก้มีหน้าที่ต้องรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญารักษาความลับที่ลงนามไว้กับทิสโก้

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ทิสโก้อาจมีความจําเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับข้อมูลอื่นที่อยู่
ต่างประเทศ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่าง ๆ ในกรณีที่
ทิสโก้มีความจําเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลต่ํากว่าประเทศไทย ทิสโก้จะดําเนินมาตรการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของข้อมูล
มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะส่งหรือโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐาน
การ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลกําหนด



ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1. ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานกับทิสโก้ หรือไม่ประสงค์
จะสมัครงานกับทิสโก้ต่อไป ทิสโก้จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามแนวนโยบาย หรือ
คู่มือต่าง ๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทําลายเอกสารต่าง ๆ ของทิสโก้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอตําแหน่งงานที่
เหมาะสม หรือในกรณีที่มีตําแหน่งงานว่างในอนาคต แก่เจ้าของข้อมูล โดยจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน
2 ปี ภายหลังจากเสร็จส้ินการคัดเลือกเจ้าของข้อมูลเข้าทํางานในคร้ังน้ี และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเก็บ
รักษาดังกล่าวแล้วทิสโก้จะทําการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลเป็นพนักงานของทิสโก้ ทิสโก้จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลตามที่กฎหมายกําหนดและตามนโยบาย หรือคู่มือต่าง ๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทําลายเอกสารต่าง ๆ
ของทิสโก้ โดยจะจัดเก็บไว้เท่าท่ีจําเป็นตลอดระยะของสัญญาจ้างงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้นเท่านั้น

3. ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้เป็นพนักงานของทิสโก้อีกต่อไป หรือยุติความสัมพันธ์กับทิสโก้ไป
แล้ว ทิสโก้จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายกําหนดและตามนโยบาย หรือคู่มือ
ต่าง ๆ ในเร่ืองการจัดเก็บ ทําลายเอกสารต่าง ๆ ของทิสโก้ เช่น จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์
ตรวจสอบกรณีทีอ่าจเกิดข้อพิพาทในคดีแรงงาน ภายในอายุความตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะจัดเก็บไว้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่สัญญาจ้างงานสิ้นสุดลง เป็นต้น และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเก็บรักษา
แล้วทิสโก้จะทําการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

การเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
ทิสโก้มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลท่ีทิสโก้ได้เก็บรวบรวมไว้

ก่อนวันที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์ท่ีจะให้ทิสโก้เก็บ
รวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งทิสโก้เพ่ือขอถอนความยินยอม
ของท่านเมื่อใดก็ได้



การเปล่ียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

ทิสโก้อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นคร้ังคราว โดยจะแจ้ง
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของทิสโก้

ช่องทางการติดต่อ

หากเจ้าของข้อมูลต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่
Email : DPO_office@tisco.co.th

หากเจ้าของข้อมูลต้องการขอใช้สิทธิตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ
โปรดติดต่อที่ Email : Webmaster@tisco หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-0806000 หรือ
02-6336000


