
หนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

(สำหรับผูสมัครงาน)

บริษัท นินจา โลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัด (“นินจา แวน”) ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล มีหนาที่ตอง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) ในการประมวล

ผลขอมูลสวนบุคคลของบุคคลธรรมดา นินจา แวน จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กำหนด รวมถึงการแจงขอมูลใหแกเจาของขอมูลตามหนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ และการขอความ

ยินยอมจากเจาของขอมูล (บางกรณี) ตามแบบหนังสือยินยอมท่ีแนบมาดวยนี้

1. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

นินจา แวน อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออมจากแหลงขอมูล

ดังตอไปน้ี

● เจาของขอมูล ตัวแทนเจาของขอมูล หรือผูท่ีเก่ียวของกับเจาของขอมูล

● ผูใหบริการภายนอกของนินจา แวน เชน บริษัทจัดหางาน

● บริการทางดานดิจิทัลของนินจา แวน (รวมถึง เว็บไซต แอพพลิเคช่ัน และสื่อสังคมออนไลน) และ

● แหลงขอมูลอื่นใดท่ีเช่ือถือได

2. ประเภทขอมูลสวนบุคคล

ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลซึ่งสามารถใชระบุตัวตนของบุคคคลนั้นได ทั้งนี้

นินจา แวน อาจจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลหลากหลายประเภท โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของการนำไปใช รวมถึง

2.1 ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน

▪ ขอมูลที่สามารถระบุตัวตนได เชน รายละเอียดในบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ

ใบอนุญาตขับขี่ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชในการระบตัุวตนได

▪ ขอมูลที่ใชในการติดตอ เชน ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล และขอมูลสื่อสังคมออนไลน เปนตน

▪ ขอมูลเก่ียวกับสถานะของเจาของขอมูล เชน วันเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส อาชีพ และ

สถานภาพทางทหาร

▪ ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว เชน ช่ือ ขอมูลติดตอของสมาชิกในครอบครัว

▪ ภาพถาย

▪ ตำแหนงงานท่ีตองการสมัคร

▪ แหลงที่มาของการรับสมัครงาน

▪ จะเร่ิมทำงาน
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▪ เงินเดือนท่ีตองการ

▪ สวนสูงและน้ำหนัก

▪ บุคคลที่สามารถติดตอกรณีฉุกเฉิน

▪ ประวัติการศึกษา

▪ ประวัติการทำงาน

▪ ทักษะความสามารถทางภาษา

▪ ทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร

▪ ทักษะความสามารถในการขับขี่ (สำหรับบางตำแหนง)

▪ ขอมูลรายช่ือบุคคคลลมละลาย (สำหรับบางตำแหนง)

2.2 ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวเปนพิเศษ

▪ ประวัติอาชญากรรม (สำหรับบางตำแหนง)

2.3 ขอมูลสวนบุคคลที่จัดเก็บเมื่อเจาของขอมูลถูกเชิญมาสัมภาษณงานกับนินจา แวน

▪ วันและเวลาสำหรับการนัดหมายเพื่อสัมภาษณงานกับบุคลากรของนินจา แวน

▪ ภาพถาย และภาพเคลื่อนไหว รวมถึง บันทึกในระบบกลองวงจรปด

▪ วันและเวลาท่ีเจาของขอมูลเขามายังสถานที่ของนินจา แวน และบุคลากรของนินจา แวน ที่เจาของขอมูล

เขาพบ

▪ ขอมูลในเอกสารประกอบการสัมภาษณงาน ซึ่งอาจรวมถึง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการ

ศึกษา สำเนาทะเบียนบาน สำเนาใบผานการเกณฑทหาร และสำเนาใบอนุญาตขับขี่ โดยพิจารณาจาก

ตำแหนงท่ีเจาของขอมูลสมัคร

▪ ลายมือช่ือของเจาของขอมูล และ

▪ ขอมูลการประเมินระหวางการสัมภาษณงาน และผลการทดสอบตาง ๆ

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บ

นินจา แวน จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลไวเปนระยะเวลา ตราบเทาที่วัตถุประสงคของการ

เก็บขอมูลดังกลาวยังคงมีอยู หลังจากนั้น นินจา แวน จะลบ และทำลายขอมูลสวนบุคคลดังกลาว เวนแตกรณีจำเปนตอง

เก็บรักษาขอมูลตอไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด หรือเพื่อเปนการคุมครองผลประโยชนของนนิจา แวน ในกรณี

ทั่วไป นินจา แวน อาจมีการเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครงานท่ีไมไดรับการคัดเลือกไวเปนระยะเวลา 2 ปนับจากวันที่นิ

นจา แวน ตัดสินใจไมรับผูสมัครงานดังกลาวเขาทำงาน

4. วัตถุประสงคของการใช และเปดเผย
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นินจา แวน อาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล (1) เพื่อใชในการดำเนินการตามกระบวนการ

ภายในสำหรับการรับสมัครงานกอนที่จะเขาทำสัญญาจางงานกับเจาของขอมูล (“การปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา”) (2) เพื่อ

ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของนินจา แวน (“ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย”) (3) ตามที่เจาของขอมูลใหความ

ยินยอมไว (ในกรณีที่จำเปน) (“ความยินยอม”) โดยนินจา แวน จะใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล ดังนี้

หมวดของการประมวลผล กิจกรรมการประมวลผลขอมูล ฐานการประมวลผลขอมูล

กระบวนการรับสมัครงาน พิจารณาขอมูลที่ปรากฏตามใบสมัครงาน

ประวัติการทำงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเขาทำ

สัญญาจางแรงงาน หรือ กำหนดเงื่อนไขของ

สัญญาจางแรงงาน และ/หรือ เอกสารอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของกับการจางแรงงาน

การปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อรับรองวา

เจาของขอมูลเหมาะสมกับตำแหนงงาน (เฉพาะ

ตำแหนงคนขับรถ และไรเดอร)

ความยินยอม

การรับสมัครงานในอนาคต จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลที่ไม

ผานการคัดเลือก เพื่อการรับสมัครงานใน

ตำแหนงงานอื่นในอนาคต

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

การมีสวนรวมของเจาของขอมูลใน

กระบวนการรับสมัครงาน

เชิญเจาของขอมูลในฐานะผูสมัครงานมาเขา

รวมในกระบวนการรับสมัครงาน ซึ่งรวมถึง เพ่ือ

นัดสัมภาษณงาน และเพ่ือเขารวมการทดสอบท่ี

เกี่ยวของ

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

การรับรองความปลอดภัยของพื้นท่ี

และทรัพยสินของนินจา แวน

รับรองความปลอดภัยของพ้ืนที่ ทรัพยสินของนิ

นจา แวน และทรัพยสินสวนตัวของบุคลากร

ของนินจา แวน ผานกลองวงจรปด สมุดบันทึก

ผูมาติดตอ ในระหวางที่เจาของขอมูลอยูใน

สถานท่ีของนินจา แวน

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

ในกรณีที่นินจา แวน แตงต้ังผูใหบริการภายนอกในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล นินจา
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แวน จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเพื่อวัตถปุระสงคในการปฏิบัติหนาท่ีของนินจา แวน ตามสัญญา เพื่อการ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของนินจา แวน หรือตามที่เจาของขอมูลใหความยินยอมไว

(ในกรณีท่ีจำเปน) นินจา แวน จะไมเปดเผย ยินยอมใหเปดเผย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลปรากฏในลักษณะที่ไม

สอดคลองกับวัตถุประสงคขางตนเวนแต นินจา แวน จะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนหรือเปนกรณีที่กฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนดใหสามารถดำเนินการไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล

หากเจาของขอมูลไมสามารถใหขอมูลสวนบุคคลท่ีนินจา แวน จำเปนตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อการ

ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา นินจา แวน จะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาท่ีมีตอเจาของขอมูลได

นินจา แวน จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และในกรณีที่นิน

จา แวน ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล เจาของขอมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมไดตลอดเวลา

5. การเปดเผย

นินจา แวน จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล โดยไมมีฐานการประมวลผลขอมูลโดยชอบดวย

กฎหมาย โดยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว อาจถูกเปดเผย หรือถูกโอนไปยังองคกร หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก

รวมถึง

▪ บริษัทในกลุมในเครือภายในกลุมบริษัทของนินจา แวน และ

▪ ผูใหบริการภายนอกของนินจา แวน เชน บริษัทจัดหางาน

ในกรณีที่นินจา แวน จำเปนตองสงขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลใหแกบุคคลภายนอก นนิจา แวน จะ

ดำเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหมั่นใจวา บุคคลภายนอกจะดูแลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ไมใหเกิดการสูญหาย

การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต การใช การดัดแปลง การเปดเผย หรือการประมวลผลท่ีไมเหมาะสม

6. สิทธิของเจาของขอมูล

การใชสิทธิในเรื่องใด ๆ ตามท่ีระบุไวในขอ 6 นี้ ใหเจาของขอมูลดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ตามที่

กำหนดไวในขอ 7 ของหนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ อนึ่ง สิทธิตามที่กำหนดไวในขอ 6 นี้ อาจมีการ

ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนดซึ่งอาจมีการแกไขโดยรัฐเปนครั้งคราว โดยนินจา แวน จะแจง

การเปล่ียนแปลงใหเจาของขอมูลทราบตอไป

1. สิทธิในการไดรับแจงขอมูล: ในกรณีที่นนิจา แวน ประสงคท่ีจะเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของเจาของขอมูล โดยวิธีการใดซึ่งไมเปนไปตามวัตถปุระสงค หรือที่นอกเหนือจากความยินยอมใด ๆ

ที่เจาของขอมูลไดใหไว นินจา แวน จะแจง และ/หรือขอความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนการดำเนิน

การที่อยูนอกขอบเขตวัตถุประสงคดังกลาว

2. สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิท่ีจะขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของตน และมี

สิทธิที่จะรองขอใหเปดเผยถึงแหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคลของตน

3. สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง: ในกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลง เจาของขอมูลอาจดำเนินการยื่นคำขอแกไขขอมูลดังกลาวตามวิธีการท่ีกำหนดไวในขอ 7 ได
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เพ่ือทำใหขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลนั้นถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจ

ผิด

4. สิทธิในการโอนถายขอมูล: ในกรณีท่ีระบบของนินจา แวน รองรับ เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะรับขอมูลสวน

บุคคลของตน ในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปได โดยเครื่องมืออุปกรณอัตโนมัติ หรือขอให

โอนโดยอัตโนมัติได

5. สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหลบ หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของตนเปน

ขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ (ก) ขอมูลสวนบุคคล

ของตนหมดความจำเปนอีกตอไปในการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถปุระสงคที่

กำหนดไว (ข) เมื่อเจาของขอมูลถอนความยินยอมของตนในการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของตน โดยนินจา แวน ไมมีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นตามวัตถุ

ประสงคท่ีกำหนดไวอีกตอไป (ค) เมื่อเจาของขอมูลคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของตนที่ดำเนิน

การโดยนินจา แวน หรือ (ง) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของตนไดถูกประมวลผลโดยไมชอบดวยกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคล

6. สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหนินจา แวน ระงับการใชขอมูลสวน

บุคคลไดดังนี้

(1) เมื่อนินจา แวน อยูระหวางการตรวจสอบขอมูลตามที่เจาของขอมูลรองขอใหดำเนินการแกไข ปรับปรุง

เพ่ือทำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด

(2) เมื่อเปนขอมูลสวนบุคคลของตนท่ีตองลบตามขอ 6.5 แตเจาของขอมูลขอใหระงับการใชขอมูลแทน

(3) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของตนหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไว แตเจาของขอมูลขอใหนินจา แวน เก็บ

รักษาขอมูลสวนบุคคลของตนไวกอนเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัตติามกฎหมาย

การใชสิทธิตามกฎหมาย หรือการยกขอตอสูตามกฎหมาย

(4) เมื่อนินจา แวน อยูในระหวางการพิสูจนสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวมรวมขอมูลสวนบุคคล

หรืออยูระหวางตรวจสอบการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคตามท่ีกฎหมายกำหนด

7. สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิท่ีจะคัดคานการเก็บ รวบรวม

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้

(1) เปนกรณีท่ีนินจา แวนเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลเพ่ือ (ก) การปฏิบัติหนาทีใ่นการดำเนิน

ภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะของนินจา แวน หรือ (ข) การปฏิบัติหนาท่ีของนินจา แวน ตามคำสั่ง

ของรัฐ หรือ (ค) ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของนินจา แวน หรือของนิติบุคคลอื่น

(2) เปนกรณีท่ีนินจา แวน ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลเพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการ

ตลาดแบบตรง และ

(3) เปนกรณีท่ีนินจา แวน ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลเพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการ

ศึกษาวิจัยในดานตาง ๆ ท่ีกฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงคเก่ียวกับสถิติ

8. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของตนเมื่อใดก็ได โดย
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การถอนความยินยอมดังกลาวจะไมกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ที่ไดดำเนินการไปแลว

กอนหนานี้ ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะสงผลกระทบตอขอมูลสวนบุคคลดังกลาวในเรื่องใด นินจา

แวน จะแจงถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมดังกลาวกับเจาของขอมูลในขณะที่ดำเนินการถอน

ความยินยอม

อน่ึง นินจา แวน อาจปฏิเสธคำขอใชสิทธิเพิกถอนความยินยอม หากการประมวลผลขอมูล เปนไปเพื่อ

วัตถุประสงคหรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเปนกรณทีี่การถอนความยินยอมอาจสงผลกระทบ

เชิงลบและกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิหรือเสรีภาพของเจาของขอมูลหรือบุคคลอื่น หรือเปนการประมวลผลขอมูลเพื่อ

การศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรอง การปฏิบัตติาม

กฎหมาย การใชสิทธิตามกฎหมาย หรือการยกขอตอสูตามกฎหมาย

9. หลักเกณฑและวิธีการใชสิทธิของเจาของขอมูล

❶ ▪ เจาของขอมูลที่ประสงคจะใชสิทธิ ใหยื่นแบบคำรองขอใชสิทธิทาง

th-privacy@ninjavan.co

▪ เจาของขอมูลสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมคำรองขอใชสิทธิ หนังสือมอบอำนาจ และ

เอกสารอื่นที่เก่ียวของ ไดที่ เว็บไซตของนินจา แวน

https://www.ninjavan.co/th-th/privacy-policy หรือขอเอกสารดังกลาวจาก

th-privacy@ninjavan.co

▪ เจาของขอมูลจะตองกรอกขอมูลพรอมลงนามในแบบคำรองขอใชสิทธิ และนำสงแบบ

คำรองขอใชสิทธิดังกลาวพรอม แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา

หนังสือเดินทางท่ีรับรองสำเนาถูกตอง

▪ ในกรณีที่เจาของขอมูลมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูยื่นคำรองในนามของตน ตองแนบ

หนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอรมของนินจา แวน ดวย

❷ ▪ คำรองขอใชสิทธิจะถูกนำสงมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของนินจา แวน เพื่อ

การตรวจสอบตัวตน

▪ ในการตรวจสอบตัวตน หากไมสามารถพิสูจนตัวตนของเจาของขอมูล และ/หรือบุคคลที่

ไดรับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจได นินจา แวน อาจขอใหมีการยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติม หรืออาจติดตอเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมได

❸ ▪ เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล จะตองพิจารณาคำรองขอวาจะสามารถดำเนินการได

หรือไม โดยพิจารณาจากปจจัยหลายอยาง เชน พิจารณาเหตุผลโดยชอบดวยกฎหมาย

หรือผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เปนตน หรือมีเหตปุฏิเสธตามที่

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนดไวหรือไม
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❹ ▪ ในกรณีที่คำรองขอไดรับการอนุมัติ เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล จะดำเนินการตาม

คำรองขอใชสิทธิ และแจงใหเจาของขอมูลทราบโดยเร็ว ตามชองทางการติดตอท่ีไดระบไุว

ในคำรองขอใชสิทธิ

❺ ▪ ในกรณีที่คำรองขอใชสิทธิไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะดำเนินการใหได เจาหนาท่ีคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล จะแจงใหเจาของขอมูลทราบโดยเร็ว ตามชองทางการติดตอที่ไดระบุไว

ในคำรองขอใชสิทธิ พรอมระบุเหตุผลของการปฏิเสธ ทั้งนี้ เจาของขอมูลมีสิทธิท่ีจะ

รองทุกขตอหนวยงานกำกับดูแลตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด ซึ่งนิน

จา แวน จะแจงใหเจาของขอมูลทราบในหนังสือแจงผลการปฏิเสธดังกลาว

หมายเหตุ:

▪ การดำเนินการตามขั้นตอนขางตน จะใชเวลาไมเกินกวา 30 วันนับจากวันที่ไดรับคำรองขอใชสิทธิและ

เอกสารประกอบคำรองขอครบถวน

▪ การดำเนินการตามคำรองขอขางตนไมมีคาใชจาย อยางไรก็ดี หากการดำเนินการตามคำรองขอสวนใดมีคา

ใชจาย  นินจา แวน จะแจงใหเจาของขอมูลทราบกอนดำเนินการใด ๆ

▪ ในกรณีที่นินจา แวน ปฏิเสธไมดำเนินการตามคำรองขอใชสิทธิ เจาของขอมูลสามารถรองเรียนตอคณะ

กรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไดท่ี

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

หมายเลขโทรศัพท: 02-142-1033

อีเมล: pdpc@mdes.go.th

10. ขอมูลติดตอ

ในกรณีที่เจาของขอมูลมีคำถามเก่ียวกับการใชสิทธิของตน หรือความยินยอมที่ตนไดใหไว เจาของขอมูลสามารถ

ติดตอนินจา แวน ไดท่ี

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท นินจา โลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัด

สถานท่ีติดตอ: 101 ช้ัน 5 หองเลขท่ี 5-A2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท: +66 2026 1499

อีเมล: th-privacy@ninjavan.co
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