ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สํ าหรับกระบวนการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สํ าหรับการศึกษาด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม โครงการผลิตสารตั้งต้ นผลิตภัณฑ์ ทาํ ความสะอาด (ส่ วนขยาย ครั้งที่ 2)
บริษัท ลาบิกซ์ จํากัด
บริ ษทั ลาบิกซ์ จํากัด (“บริ ษทั ฯ”) ให้ความสําคัญกับข้อมูลส่ วนบุคคลของประชาชนในชุมชน (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้
ข้ อมูลของผู้ควบคุมข้ อมูล : บริ ษทั ลาบิกซ์ จํากัด
ที่อยู่ 105/13 หมู่ 2 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลทุ่งสุ ขลา อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0-3849-8800 โทรสาร: 0-3835-1320
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล : บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในกระบวนการรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชน สําหรับ
การศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อ EIA โครงการ
ผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาด (ส่ วนขยาย ครั้งที่ 2) ดังนี้
1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หน่ วยงาน/ตําแหน่ ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ โทรสาร อีเมล เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่ประจํา
หน่ วยงาน/ดํารงตําแหน่ ง/อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ ภูมิลาํ เนาเดิม ลายมือชื่อ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และสถานภาพในครัวเรื อน
1.2 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ศาสนา และสถานะทางสุ ขภาพ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วย
2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล : บริ ษทั ฯ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐาน
การประมวลผลดังต่อไปนี้
2.1 ฐานการปฏิบัติหน้ าทีต่ ามกฎหมาย
- บริ ษทั ฯ เก็บและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน เพื่อการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อ EIA รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ที่ มีอ าํ นาจโดยเป็ นไปตามพระราชบัญญัติส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นใด
3. แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล : บริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล : บริ ษทั ฯ อาจจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านแก่หน่ วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรื อ EIA ดังต่อไปนี้
o ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ บริ ษทั ซีคอท จํากัด
o หน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
5. การเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล : บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ
และ ผูป้ ระมวลผลฯ ได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะทําลายข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อ
ทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ และสําหรับข้อมูลส่ วนบุคคลตามข้อ 1.1 ในส่ วนของ ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน/ตําแหน่ง ลายมือชื่อ
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล บริ ษทั ฯ คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตราบเท่าอายุของโครงการฯ
6. สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล : เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ในการขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน สิ ทธิ ในการคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล สิ ทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง สิ ทธิ ที่จะขอให้ลบข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ
สิ ทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน สิ ทธิในการขอโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิ ทธิในการร้องเรี ยน
หากท่านต้องการดําเนิ นการตามสิ ทธิ ของท่าน โปรดติดต่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ จะพิจารณาคําขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ ว หากบริ ษทั ฯ ไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านสามารถยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลได้

