Privacy Notice on the Protection of Personal Data

PTT Exploration and Production Public Company Limited or PTTEP and its subsidiaries (“the Company”)
value the importance of personal data and data subject’s rights on the protection of collection, storage,
use and disclosure (“Data Processing”) of personal data. We therefore establish this Privacy Notice to
inform and enable you to understand the objective and procedure of Data Processing as follows;
Personal Data to be Collected, Used, and Disclosed
The Company will collect, use, and disclose the following Personal Data;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Name-Surname
Identification No./ Passport No./Tax Identification No.
Date of Birth
Address
Telephone No./Fax No.
Email Address
Signature
Bank Account Number
Photo (if any)

Remarks: For any identification documents containing sensitive data, e.g., race and religion etc., you may
blacken out those sensitive data prior to submission of your documents to the Company as they
are not necessary for the Company’s operation. In case the submitted documents still contain
sensitive data, PTTEP reserves the right to blacken out those sensitive data for you and, in such
cases, PTTEP shall be deemed as having not collected any such sensitive data from the submitted
documents.
If you have provided other people's personal data to the company in accordance with the stated
purposes, the company shall deem that you have the authority to provide those personal data and
have the authority to allow the company to process such personal data in accordance with this
privacy notice. You must also inform them of this document and/or obtain consent if necessary, as
required by laws or claim another legal basis.

Objectives and Legal Basis for Data Processing
The Company will collect, use, and disclose your personal data for procurement process i.e., New Vendor
Registration, company identity and authorized person check, Pre-Qualification process, tendering
process, contract signing and contract management, payment process and other related process. This
is to ensure that the entire procurement process has efficient internal control process. The Personal Data
Protection process is based on the Contractual Basis and legal basis of legitimate interest.

Sources of Personal Data
The Company may obtain your personal data directly by means of following channels:
•

By post

•

Email, Telephone, LINE ID

•
•

Vendor Management System (VMS)
One Procurement System

Personal Data Processing
When personal data has been obtained from the source of the personal data, the Company will
process it as follows;
1. Collection: Personal data in Soft and Hard Copy are stored in following methods:
• Soft Copy – Electronic format is stored in VMS, Vendor Portal, One Procurement
System, SAP, and a Shared drive/Cloud maintained by the third-party service
provider of the Company
• Hard Copy - Data in the document format is stored in the document filing room
including document storage maintained by the third-party service provider of the
Company.
2. Use: The Company use it for Company’s procurement process as mentioned above.
3. Disclosure: Personal data will be disclosed to only the relevant units in the Company. The
Company will not share or disclose personal data to unrelated parties or non-affiliated companies
unless the Company;
•
•

•
•

Obtain your consent,
Disclose to the external service provider company such as cloud storage service company
either located in Thailand or abroad, IT development company, etc. However, the Company
will have a signed agreement with the external service provider to maintain the confidentiality
of your personal data unless the company can rely on any legal bases or other exceptions
stipulated by the law,
Disclose Personal Data as permitted by law or by order of relevant government authorities
and/or regulators.
Disclose the collected personal data to PTTEP affiliated companies and PTT group
companies to conduct internal audit, to follow up on suggestions, to investigate complaints
or claims in order to prevent fraud or improper behavior, and to prevent wrong or illegal acts

Storage and Retention of Personal Data
The Company keeps your personal data in electronic format which is stored in a Shared drive/Cloud
maintained by the third-party service provider of the Company throughout the period that is
necessary for the above purposes, or the data is stored for reference and for audit purpose for the
period of 10 years. Unless it is otherwise specified by law, or the company still has the right or can
rely on the legal bases for processing of your personal data. The Company will proceed to delete,
destroy, or anonymize the personal data within 90 days after the expiration of the afore-mentioned
period.
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Rights of Data Subject
You can read details of data subject’s rights from the ‘Personal Data Protection Policy’ which is
published on the PTTEP website https://www.pttep.com.
Contact Information
Category and Vendor Management Section/ Global Supply Chain Procurement and Contracts
Department
PTT Exploration and Production Public Company Limited
555/1 Energy Complex Building A, 6th Floor & 19th - 36th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road,
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone: 66 (0) 2537-4000
Email: CategoryVendorMgmt@pttep.com
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เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สําหรับการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคู่คา้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา หรือผู้มีอาํ นาจลงนาม
หรือผู้ติดต่อในนามของนิตบิ ุคคลเพื่อกระบวนการจัดหาและการชําระเงิน
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยของ ปตท.สผ.
(ต่อไปนีจ้ ะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของบุคคลที่
จะได้รับ ความคุ้มครองเกี่ย วกับ การเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ด เผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล
โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้ทาํ การประมวลผล บริษัทจึงได้จดั ทําเอกสารฉบับนีข้ ึน้
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทําการประมวลผล
เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขประจําตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล หมายเลขบัญชี
ธนาคาร วัน เดือน ปีเกิด รูปถ่าย (หากมี) และลายมือชื่อ เป็ นต้น
กรณีมีการแนบเอกสารยืนยันตนซึ่งมีขอ้ มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ เชือ้ ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต
เป็ นต้น ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ไม่จาํ เป็ นต่อกระบวนการจัดหา ท่านสามารถปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ดังกล่าวก่อนให้ขอ้ มูลกับบริษัทได้ หากท่านไม่ได้ปกปิ ดข้อมูลดังกล่าวมา บริษัทจะถือว่าบริษัทไม่ได้รบั
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวจากท่าน และจะไม่ทาํ การเก็บรวบรวม บันทึก หรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
อ่อนไหวดังกล่าวของท่านแต่อย่างใด
หากท่านได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้นี้ บริษัทจะ
ถือว่าท่านมีอาํ นาจที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเหล่านัน้ และมีอาํ นาจในการอนุญาตให้บริษัทประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามเอกสารแจ้งฯ ฉบับนีไ้ ด้ รวมถึงท่านยังมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลดังกล่าว
ทราบถึงเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หากจําเป็ นตามกฎหมาย
หรืออ้างฐานทางกฎหมายอื่น
วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์สาํ หรับใช้ในกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาของบริษัท เช่น การลงทะเบียนเป็ นผูค้ า้ รายใหม่ การตรวจสอบตัวตนของผูค้ า้ และ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัทผูค้ า้ การดําเนินการเกี่ยวกับการชําระเงิน การติดต่อประสานงานต่าง ๆ เป็ น
ต้น การปฏิบัติตามสัญญาภายใต้กระบวนการจัดหา รวมถึงการดําเนินการใด ๆ เพื่อทําให้ม่นั ใจว่า
กระบวนการจัดหาของบริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวอ้างอิงหลักการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) และความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นการยื่นเอกสารที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล
ให้แก่บริษัท หรือส่งทางไปรษณีย ์ รวมถึงการให้ขอ้ มูลผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล โทรศัพท์
ไลน์ไอดี ระบบ Vendor Management System (VMS) ระบบ One Procurement และช่องทางติดต่อ
อื่น ๆ เป็ นต้น
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะดําเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวม บริษัทจะทําการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่ได้รบั มาในรูปแบบ Soft
Copy และ Hard Copy ดังนี้
• Soft Copy - จัดเก็บไว้บนฐานข้อมูลในระบบ SAP ผ่าน Smart FIS ระบบ Vendor Portal
ระบบ VMS ระบบ One Procurement รวมถึง Shared Drive และบนพืน้ ที่ Cloud ของ
บริษัท ซึ่งดูแลโดยผูใ้ ห้บริการภายนอกของบริษัท
• Hard Copy - จัดเก็บไว้ในตูเ้ อกสารและห้องจัดเก็บเอกสารของบริษัท รวมถึงคลังจัดเก็บ
เอกสารที่บริษทั ใช้บริการ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเท่านัน้
2. การใช้ บริษัทจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
3. การเปิ ดเผย บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดหา การชําระเงิน และการดําเนินการตามสัญญา และหน่วยงานภายในอื่นที่มี ค วาม
จําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าว สําหรับหน่วยงานภายนอกนัน้ บริษัทจะไม่แบ่งปันหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลต่อบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของ ปตท. และเครือของ ปตท.สผ. สําหรับการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น เว้นแต่
• ได้รบั ความยินยอมจากท่าน
• เปิ ดเผยให้แก่ผูใ้ ห้บริการภายนอกของบริษัทฯ (Service Provider) เช่น บริษัทรับจ้าง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SAP) บริษัทให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud
ซึ่ ง จัด เก็บ ทั้ง ในประเทศไทย และ/หรื อ ต่ า งประเทศ เป็ น ต้น ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะมี ก าร
กําหนดให้ผใู้ ห้บริการภายนอกรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสัญญา
ที่ได้ลงนามไว้กบั บริษัท
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• เปิ ดเผยข้อมูลที่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายหรือตามคําสั่งของหน่วยงานราชการ และ/
หรือ หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
• เปิ ดเผยให้แก่บริษัทในเครือ และบริษัทในเครือของ ปตท. เพื่อการตรวจสอบภายในของ
บริษัท ดําเนินการติดตามข้อเสนอแนะ ตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการกระทําผิด หรือการ
กระทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทําการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล
ของบริษัทเอง รวมถึงฐานข้อมูลของผูร้ บั จ้างให้บริการพืน้ ที่จดั เก็บข้อมูล โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ไว้ตลอดระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น รวมถึงจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจาํ เป็ น เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากยุตินิติสัมพันธ์
กับท่าน เว้นแต่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น หรือบริษัทยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป และจะลบ/ทําลายข้อมูลภายใน 90 วัน นับแต่วันสิน้ สุด
ระยะเวลาดังกล่าว
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกาศอยู่บน
เว็บไซต์ของบริษทั https://www.pttep.com
ช่องทางการติดต่อบริษัท
ฝ่ ายกลยุทธ์และการจัดการซัพพลายเชน การจัดหาและสัญญา
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
555/1 ศูน ย์เ อนเนอร์ยี่คอมเพล็ก ซ์ อาคารเอ ชั้น ที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรัง สิต แขวงจตุจัก ร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2 537 4000
อีเมล CategoryVendorMgmt@pttep.com
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ดังกล่าวอ้างอิงหลักการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) และความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นการยื่นเอกสารที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล
ให้แก่บริษัท หรือส่งทางไปรษณีย ์ รวมถึงการให้ขอ้ มูลผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล โทรศัพท์
ไลน์ไอดี ระบบ Vendor Management System (VMS) ระบบ One Procurement และช่องทางติดต่อ
อื่น ๆ เป็ นต้น
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะดําเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวม บริษัทจะทําการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่ได้รบั มาในรูปแบบ Soft
Copy และ Hard Copy ดังนี้
• Soft Copy - จัดเก็บไว้บนฐานข้อมูลในระบบ SAP ผ่าน Smart FIS ระบบ Vendor Portal
ระบบ VMS ระบบ One Procurement รวมถึง Shared Drive และบนพืน้ ที่ Cloud ของ
บริษัท ซึ่งดูแลโดยผูใ้ ห้บริการภายนอกของบริษัท
• Hard Copy - จัดเก็บไว้ในตูเ้ อกสารและห้องจัดเก็บเอกสารของบริษัท รวมถึงคลังจัดเก็บ
เอกสารที่บริษทั ใช้บริการ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เฉพาะหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเท่านัน้
2. การใช้ บริษัทจะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
3. การเปิ ดเผย บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดหา การชําระเงิน และการดําเนินการตามสัญญา และหน่วยงานภายในอื่นที่มี ค วาม
จําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าว สําหรับหน่วยงานภายนอกนัน้ บริษัทจะไม่แบ่งปันหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลต่อบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของ ปตท. และเครือของ ปตท.สผ. สําหรับการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น เว้นแต่
• ได้รบั ความยินยอมจากท่าน
• เปิ ดเผยให้แก่ผูใ้ ห้บริการภายนอกของบริษัทฯ (Service Provider) เช่น บริษัทรับจ้าง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SAP) บริษัทให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud
ซึ่ ง จัด เก็บ ทั้ง ในประเทศไทย และ/หรื อ ต่ า งประเทศ เป็ น ต้น ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะมี ก าร
กําหนดให้ผใู้ ห้บริการภายนอกรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสัญญา
ที่ได้ลงนามไว้กบั บริษัท
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• เปิ ดเผยข้อมูลที่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายหรือตามคําสั่งของหน่วยงานราชการ และ/
หรือ หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
• เปิ ดเผยให้แก่บริษัทในเครือ และบริษัทในเครือของ ปตท. เพื่อการตรวจสอบภายในของ
บริษัท ดําเนินการติดตามข้อเสนอแนะ ตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการกระทําผิด หรือการ
กระทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทําการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล
ของบริษัทเอง รวมถึงฐานข้อมูลของผูร้ บั จ้างให้บริการพืน้ ที่จดั เก็บข้อมูล โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ไว้ตลอดระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น รวมถึงจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจาํ เป็ น เป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากยุตินิติสัมพันธ์
กับท่าน เว้นแต่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น หรือบริษัทยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป และจะลบ/ทําลายข้อมูลภายใน 90 วัน นับแต่วันสิน้ สุด
ระยะเวลาดังกล่าว
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกาศอยู่บน
เว็บไซต์ของบริษทั https://www.pttep.com
ช่องทางการติดต่อบริษัท
ฝ่ ายกลยุทธ์และการจัดการซัพพลายเชน การจัดหาและสัญญา
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
555/1 ศูน ย์เ อนเนอร์ยี่คอมเพล็ก ซ์ อาคารเอ ชั้น ที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรัง สิต แขวงจตุจัก ร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 66 (0) 2 537 4000
อีเมล CategoryVendorMgmt@pttep.com
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