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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับ  ผู้ลงทะเบียนเข้างาน Concert  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) 

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) ( “บริษทั”  )  เป็นผูจ้ดังำน Event คอนเสิร์ตต่ำงๆ และเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำนไดต้ระหนกัเห็นถึงควำมส ำคญัในควำมเป็นส่วนตวัและกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่ำนในฐำนะท่ีท่ำนเป็นผูล้งทะเบียนเขำ้งำนคอนเสิร์ต (ต่อไปน้ีขอเรียกว่ำ “ท่ำน”)   ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีนโยบำย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรับผูเ้ขำ้งำนคอนเสิร์ต เพื่ออธิบำยให้ท่ำนทรำบถึงแนวปฏิบติัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัขอ้มูลส่วนบุคคลว่ำ บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยำ่งไร  ขอ้มูลใดบำ้งท่ีบริษทัจดัเก็บ  มีวตัถุประสงค์

ใดในกำรประมวลผลขอ้มูล  กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยำ่งไร  สิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ท่ีท่ำนจะไดรั้บควำมคุม้ครองในส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

กรณี ผู้ เยาว์ท่ีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ เสมือนไร้ความสามารถ ผู้ไร้ความสามารถ ตามกฎหมาย  ขอให้ท่านโปรดขอความ
ยินยอมจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลก่อนส่งข้อมูลใดๆมาให้บริษัท  เม่ือใดกต็ามท่ีท่านได้
ให้ข้อมูลแก่บริษัท    บริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล 
ในการให้ข้อมูลแก่บริษัทแล้วท้ังส้ิน  

1. นโยบายนีม้ีผลใช้บังคับกับใคร  

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน)  ( “บริษทั”)  
ในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะท่ีท่ำนเป็นลูกคำ้ผู ้
ลงทะเบียนเขำ้งำนคอนเสิร์ต ผำ่นช่องทำง Online  รวมถึง ผำ่นช่องทำงลงทะเบียนหนำ้งำน  
 

2. นิยาม  

ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือ

ทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลบำงประเภทท่ีมีควำมละเอียดอ่อนและเส่ียง

ต่อกำรถูกใชใ้นกำรเลือกปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรม  ประกอบดว้ย เช้ือชำติ เผ่ำพนัธ์ุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือใน

ลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม  ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูล

พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูลอื่นใดซ่ึงกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนัตำมท่ีคณะกรรมกำร

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 

ผูล้งทะเบียนเขำ้งำนคอนเสิร์ต  หมำยถึง ลูกคำ้ท่ีซ้ือบตัรคอนเสิร์ตของบริษทั ลงทะเบียนยืนยนัตวัตนล่วงหนำ้เพ่ือเขำ้งำน
คอนเสิร์ตผ่ำนช่องทำง  Online ของบริษทั   รวมถึง กำรลงทะเบียนยืนยนัตัวตนท่ีหน้ำคอนเสิร์ตผ่ำนเคร่ืองอ่ำนบัตร
ประชำชน    
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3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม 

บริษทัจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำท่ีจ ำเป็นและเป็นไปตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใชข้อ้มูลซ่ึงบริษทัจะแจง้ให้ทรำบ

ในล ำดบัต่อไป  ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจำกท่ำนในขั้นตอนกำรลงทะเบียนเพ่ือเขำ้งำนคอนเสิร์ต  มี

ดงัต่อไปน้ี  

  1. ขอ้มูลส่วนตวัท่ีบ่งช้ีตวัตน เช่น ช่ือ-นำมสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด 
  2. ขอ้มูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์Email  
 

อน่ึง บริษทัจะไม่เก็บรวบรวม หรือ ขอขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจำกท่ำนไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกเรำจ ำเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วน

บุคคลอ่อนไหวจำกท่ำน เรำจะขอควำมยินยอมจำกท่ำนพร้อมระบุวตัถุประสงคท่ี์จะน ำไปใช้หรือเปิดเผยไวอ้ย่ำงชดัแจง้ 

เพ่ือให้ท่ำนทรำบก่อนท่ีท่ำนจะยินยอมให้ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวกบัเรำ  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยำว ์

ในฐานะท่ีท่านเป็น พ่อ แม่ และ/หรือ ผูป้กครองตามกฎหมายของผูเ้ยาวอ์ายุต  ่ากว่า  20ปีบริบูรณ์   ขอให้ท่านโปรดอย่า

อนุญาตให้ผูเ้ยาวภ์ายใตก้ารก ากบัดูแลของท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาวแ์ก่บริษทั    อน่ึง ในกรณีท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูเ้ยาวด์งักล่าวแก่บริษทั  ให้ถือว่า ท่านในฐานะพ่อ แม่ และ/หรือ ผูป้กครองยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาวน์ั้น   ตลอดจนท่านยินยอมและตกลงท่ีจะผูกพนัต่อนโยบายน้ีและรับผิดชอบต่อการ

กระท าของผูเ้ยาวท์ั้งส้ิน 

4. แหล่งที่มาของข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัอำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกช่องทำง ดงัน้ี 

• จำกท่ำนโดยตรง  เช่น เม่ือท่ำนกรอกขอ้มูลเพื่อลงทะเบียนยืนยนัตัวตนล่วงหน้ำก่อนเขำ้งำนคอนเสิร์ต (pre-
register) ผ่ำนช่องทำง online ท่ีบริษทัก ำหนด   หรือ กรณีท่ีท่ำนลงทะเบียนยืนยนัตวัตนท่ีหน้ำงำนคอนเสิร์ตผำ่น
เคร่ืองอ่ำนบัตรประชำชน  หรือ กรณีท่ีท่ำนได้ให้ควำมยินยอมในกำรรับข่ำวสำรประชำสัมพนัธ์จำกบริษัท
เก่ียวกบั โฆษณำ  สินคำ้ และ งำนคอนเสิร์ต  สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นต่ำงๆ  ผ่ำนทำง SMS หรือ ทำง Email  
ตำมท่ีท่ำนไดใ้ห้ขอ้มูลไวแ้ก่บริษทั 

• กำรเก็บขอ้มูลโดยควำมสมคัรใจของท่ำน เช่น กำรท ำแบบสอบถำม (Pre  & Post survey)  หรือ กำรโตต้อบทำง 
Email หรือช่องทำงกำรส่ือสำรอื่นๆ  

• กำรเก็บขอ้มูลจำกกำรใช ้Website ของบริษทั ผำ่น  cookies ของท่ำน 
• จำกพนัธมิตรของบริษทั คือ Thai Ticket Major,  บริษทั เคำน์เตอร์เซอร์วิส จ ำกัด ผูใ้ห้บริกำร All Ticket และ 

แอพพลิเคชัน่ “The Concert” บนโทรศพัท์มือถือ  ซ่ึงไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำนในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำนโดยชอบดว้ยกฎหมำย 
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5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

เวน้แต่ในบำงกรณีโดยเฉพำะท่ีบริษทัตอ้งอำศยัฐำนควำมยินยอมของท่ำน  บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำนโดยอำศยั (1) ฐำนกำรปฏิบติัตำมสัญญำ ส ำหรับกำรเร่ิมตน้ท ำสัญญำหรือกำรเขำ้ท ำสัญญำหรือปฏิบติัตำม

สัญญำกบัท่ำน (2) ฐำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย เพื่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎหมำยของบริษทั (3) ฐำนประโยชน์โดยธรรม

ของบริษทัและของบุคคลภำยนอก โดยประโยชน์ดงักล่ำวมีควำมส ำคญัสมดุลกบัผลประโยชน์และสิทธิเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำน

ของท่ำนในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน (4) ฐำนกำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของ

บุคคล (5) ฐำนประโยชน์สำธำรณะ ส ำหรับกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรใชอ้ ำนำจรัฐ 

และ/หรือ (6) เพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้น

ต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

1. วตัถุประสงคท่ี์บริษทัด ำเนินกำรโดยตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำนเสียก่อน 

• การสมัครรับข่าวสารประชาสัมพนัธ์จากบริษัท 

เพื่อให้ท่ำนไดรั้บข่ำวสำรประชำสัมพนัธ์ เก่ียวกบั โฆษณำสินคำ้ และ งำนคอนเสิร์ต  สิทธิประโยชน์ 

โปรโมชัน่ต่ำงๆ  ผำ่นทำง SMS หรือ ทำง Email โดยบริษทัและ/หรือบุคคลภำยนอก ท่ีบริษทัไม่สำมำรถ

อำศยัฐำนทำงกฎหมำยอื่นใดได ้

2. วตัถุประสงคท่ี์บริษทัด ำเนินกำรโดยอำศยัฐำนทำงกฎหมำยอื่นๆ 

บริษทัอำจเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1) ฐำนกำรปฏิบติัตำมสัญญำ  :  เพื่อให้บริกำรตำมขอ้ตกลงระหว่ำงท่ำนกบับริษทั เช่น กำรลงทะเบียนยืนยนัตวัตนก่อน

เขำ้งำนคอนเสิร์ต ผ่ำนทำง Online  กำรลงทะเบียนยืนยนัตวัตนของท่ำนท่ีหน้ำงำนคอนเสิร์ต กำรแกไ้ขและปรับปรุง

บริกำรตำมท่ีท่ำนไดแ้จง้ผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ ของบริษทั โดยเป็นไปตำมฐำนกำรปฏิบติัตำมสัญญำ  

2) ฐำนประโยชน์โดยธรรมของบริษทั  :    เพื่อน ำไปวิเครำะห์เชิงพฤติกรรมและวิเครำะห์เชิงสถิติ   เพื่อท ำให้บริษทั

สำมำรถน ำเสนอสินคำ้หรือบริกำร  สิทธิประโยชน์ รวมถึง กิจกรรมทำงกำรตลำด ท่ีตรงต่อควำมตอ้งกำรของท่ำน

ไดม้ำกขึ้น 

เพื่อบังคบัและปกป้องสิทธิตำมกฎหมำยและข้อเรียกร้องของบริษทั  เช่น กำรระงับและกำรจัดกำรข้อพิพำท กำร

ด ำเนินกำรตำมสัญญำ และก่อตั้ง ใชสิ้ทธิ หรือปกป้องสิทธิตำมขอ้เรียกร้องต่ำงๆ 

3) ฐำนกำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยและค ำส่ังของหน่วยงำนรัฐ  :  เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ

ให้ควำมร่วมมือกบัศำล ผูก้  ำกบัดูแล หน่วยงำนรัฐ และหน่วยงำนท่ีบงัคับใชก้ฎหมำย ในกรณีท่ีมีเหตุผลอนัควรเช่ือได้

ว่ำบริษทัต้องด ำเนินกำรดงักล่ำว และเม่ือกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจ ำเป็นต่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

กระบวนพิจำรณำ หรือค ำส่ังจำกรัฐโดยเคร่งครัด เพ่ือออกใบก ำกับภำษี เพ่ือเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงำนทำงภำษี 

หน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยเก่ียวกบักำรเงิน และหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย หรือหน่วยงำนของรัฐอื่นๆ และเพื่อกำร

สืบสวนสอบสวนหรือป้องกนัอำชญำกรรม 
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6. บริษัทจัดการกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บริษทัมีวิธีกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัน้ี 

• บริษทัจะจัดเก็บข้อมูลของท่ำนไวใ้นระบบ Database โดยผ่ำนระบบของของบริษทัท่ีมีมำตรกำรกำรปกป้อง
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม และมีระบบป้องกนักำรเขำ้ถึงโดยมิชอบ (Access Control)  

• บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นควำมลบัและจะไม่เปิดเผยแก่ผูใ้ด เวน้แต่กรณีจ าเป็น โดยบริษทั

จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็น สมควรแก่กรณี และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 

เช่น กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีก ำกบัดูแลกำรให้บริกำร หรือ

หน่วยงำนก ำกบัดูแลลูกคำ้ รวมถึงในกรณีท่ีมีกำรร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย อำทิ กำร

ร้องขอข้อมูลเพื่อกำรฟ้องร้องหรือด ำเนินคดีตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรร้องขอจำกหน่วยงำนเอกชน หรือ

บุคคลภำยนอกอื่น ๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทำงกฎหมำยรวมถึงในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นตำมสมควรใน

กำรบงัคบัใชข้อ้ตกลงและเง่ือนไขกำรใชข้องบริษทั  

บริษทัอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัหน่วยงำนต่ำงประเทศหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 

เฉพำะเท่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และมีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ (appropriate safeguard) และ

ท่ำนสำมำรถบงัคบัใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลได ้รวมทั้งมีมำตรกำรเยียวยำตำมกฎหมำยท่ีจะบงัคบัไดท่ี้ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ

กบัมำตรฐำนของบริษทั 

7. บริษัทเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเกบ็รักษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

บริษทัมีวิธีกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัน้ี 

1. ลกัษณะกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล  

• กรณีได้รับข้อมูลแบบดิจิทัล – บริษทัจะน ำขอ้มูลเหล่ำนั้นมำเก็บรักษำไวบ้น Database ของบริษทัทนัที 

ทั้งน้ี Database ของบริษทัมีระบบป้องกันกำรเขำ้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญำต (unauthorized access) และ 

มำตรกำรปกป้องรักษำท่ีเพียงพอ (Data protection measure) 

2. สถำนท่ีจดัเก็บ  : ระบบ Database ท่ีมีกำรจ ำกดักำรเขำ้ถึงและมีมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของข้อมูล

อยำ่งเหมำะสม 

3. ระยะเวลำจดัเก็บ 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยในระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงค์ในกำรเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น หรือภำยในระยะเวลำท่ีมีสัญญำหรือนิติสัมพนัธ์ตำมกฎหมำยระหว่ำงท่ำนและ

บริษทัฯ หรือภำยในระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยของคู่สัญญำ  อย่ำงไรก็ตำม บริษทัอำจเก็บขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่ำนนำนขึ้นหำกจ ำเป็นตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั 

เม่ือพน้ระยะเวลำจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีไดก้ ำหนดไวเ้บ้ืองตน้แลว้ หรือบริษทัไม่มีสิทธิหรือไม่สำมำรถ

อำ้งฐำนในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ดว้ยวิธีกำร ลบ หรือ นิรนำม ขอ้มูลภำยใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลำจดัเก็บและประมวลผล 
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8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

เพ่ือด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบั
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัฯ และบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก ดงัน้ี 
1. ภายในบริษัท 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัฯ เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบำท
หน้ำท่ีเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคเ์ท่ำนั้น โดยบุคคลหรือทีมงำนเหล่ำน้ีของบริษทั จะไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

• เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงขอ้มูลตำมบทบำทหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ  เช่น ฝ่ำยกำรตลำด,  
กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ, ฝ่ำยกลยทุธ์กำรตลำต เป็นตน้ 

2. ภายนอกบริษัท 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบัองคก์รภำยนอก ดงัน้ี 

• ผู้ให้บริการส าหรับด าเนินการใดๆ  เช่น  ผูใ้ห้บริกำรดำ้นกำรส ำรวจ วิจยัหรือวิเครำะห์ขอ้มูล ผูใ้ห้บริกำรท ำโฆษณำ
และกำรตลำด เป็นตน้  และเม่ือบริษทัไดใ้ช้บริกำรจำกผูใ้ห้บริกำรภำยนอก  บริษทัจะก ำหนดให้ ผูใ้ห้บริกำร
เหล่ำนั้น ตอ้งรักษำควำมลบัและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของประเทศไทยก ำหนด และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไดเ้ฉพำะตำมวตัถุประสงคท่ี์บริษทัไดก้ ำหนด
หรือมีค ำส่ังใหผู้ใ้ห้บริกำรภำยนอกด ำเนินกำร และผูใ้ห้บริกำรภำยนอกดงักล่ำวจะไม่สำมำรถใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำนนอกเหนือจำกวตัถุประสงคด์งักล่ำวได ้

• หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด เช่น กรมสรรพำกร ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ส ำนกังำนอยักำร ศำล เป็นตน้ หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ี
อำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย  

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ท่ำนมีสิทธิในกำรด ำเนินกำรใดๆกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) 
เม่ือท่ำนให้ควำมยินยอมกบับริษทัฯเพื่อวตัถุประสงคอ์ย่ำงหน่ึงอย่ำงใดโดยเฉพำะแลว้  ท่ำนมีสิทธิท่ีจะเพิกถอน
ควำมยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่กบับริษทั เวน้แต่มีขอ้จ ำกดัสิทธินั้นโดย
กฎหมำยหรือมีสัญญำท่ีให้ประโยชน์แก่ท่ำนอยู ่
ทั้งน้ี กำรเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนอำจส่งผลกระทบต่อท่ำน เพื่อประโยชน์ของท่ำน จึงควรศึกษำ/สอบถำม
ถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนควำมยินยอม 

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)  
ท่ำนมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนและขอให้บริษทัท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวให้แก่ท่ำน 
รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอมต่อบริษทัได ้ ทั้งน้ี เพ่ือควำม
เป็นส่วนตวัและควำมปลอดภยัของท่ำน บริษทัตอ้งขอให้ทำ่นพิสูจน์ตวัตนของท่ำนก่อนจะให้ขอ้มูลตำมท่ีท่ำนขอ 

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) 
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ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ควำมเขำ้ใจผิด  

4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) 
ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุ
ตวัตนได ้หำกท่ำนเช่ือว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือ
เห็นว่ำบริษทัหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบำยฉบบัน้ี หรือเม่ือท่ำนได้
ใชสิ้ทธิขอเพิกถอนควำมยินยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูล 

5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) 
ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัระงบักำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนชั่วครำว ในกรณีท่ีบริษทัอยู่ระหว่ำงกำร
ตรวจสอบค ำร้องขอใช้สิทธิแกไ้ขหรือขอคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือกรณีท่ีบริษทั
หมดควำมจ ำเป็นและตอ้งลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ท่ำนขอให้บริษทั
ระงบักำรใชแ้ทน 

6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) 
ท่ำนมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีท่ีบริษทัไดท้  ำให้ขอ้มูลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใช้
งำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติัและสำมำรถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นท่ีสำมำรถท ำไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัส่งหรือโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
เพรำะเหตุทำงเทคนิค ทั้งน้ี บริษทัอำจขอสงวนสิทธ์ิในกำรปฏิเสธกำรใช้สิทธิของท่ำนตำมขอ้น้ี ตำมท่ีบริษทั
เห็นสมควร 

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)  
ท่ำนมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำนนั้น ท ำขึ้นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่ำนสำมำรถ
คำดหมำยไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัสำมำรถแสดงเหตุผลตำมกฎหมำยไดว่้ำมีควำมส ำคญัย่ิง
กว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของท่ำน หรือเป็นไปเพ่ือกำรยืนยนั กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือกำรต่อสู้ในกำรฟ้องร้องตำม
กฎหมำยตำมแต่กรณี 

ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยงัเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัได ้ เพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอด ำเนินกำร

ตำมสิทธิขำ้งตน้ได ้รำยละเอียดกำรติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer - DPO) ดงัน้ี 

Email dpo@gmmgrammy.com 
สถานที่ติดต่อ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
 

ท่ำนสำมำรถ download แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ตำมไฟลด์ำ้นล่ำงน้ี และส่งแบบฟอร์ม พร้อม

เอกสำรยืนยนัตวัตนตำมท่ีระบุในแบบฟอร์มมำยงั DPO เพื่อยื่นค ำร้องขอด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมขำ้งตน้ 

Link แบบฟอร์มกำรใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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ทั้งน้ี ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยใดๆในกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิขำ้งตน้ โดยบริษทัจะพจิำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำ

ตำมค ำร้องของท่ำนภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บค ำร้องขอดงักล่ำว 

10. รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่ือ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) 
สถานที่ติดต่อ เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
ช่องทางการติดต่อ โทรศพัท ์: 02-669-9000, 02-669-9999 

 
11. รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

Email dpo@gmmgrammy.com 
สถานที่ติดต่อ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
 

12. รายละเอียดหน่วยงานก ากับดูแล 

 ในกรณีท่ีบริษทัหรือลูกจำ้งหรือพนกังำนของบริษทัฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถร้องเรียนต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแล ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สถานที่ติดต่อ ส ำนกังำนปลดักระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศพัท ์: 02-142-1033 

Email : pdpc@mdes.go.th   
ระยะเวลำในกำรติดต่อ / ร้องเรียน เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดต่อไป 

13. นโยบายคุกกี ้(Cookies) 

ในระหว่ำงกำรเขำ้ใชง้ำนWebsiteของบริษทั   ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ใชง้ำนWebsiteของท่ำนจะถูกบนัทึกไวใ้นรูปแบบ

ของคุกก้ี โดยนโยบำยคุกก้ีน้ีจะอธิบำยควำมหมำยของคุกก้ี กำรท ำงำน วตัถุประสงคข์องคุกก้ี และวิธีกำรลบคุกก้ีเพ่ือควำม

เป็นส่วนตวัของท่ำน โดยกำรเขำ้ใชง้ำนWebsiteของบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดอ้นุญำตให้บริษทัฯ ใชคุ้กก้ีตำมนโยบำยคุกก้ีท่ีมี

รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คุกก้ีคืออะไร 

Cookies คือ Text files ท่ีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เคร่ืองมือส่ือสำรท่ีเขำ้ใชง้ำนของท่ำน เช่น แทบ็เลต็ สมำร์ทโฟน ผ่ำน

ทำงเวบ็เบรำวเ์ซอร์ในขณะท่ีท่ำนเขำ้สู่ Websiteของบริษทั โดยคุกก้ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรำยต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/

https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/
mailto:pdpc@mdes.go.th
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หรือ เคร่ืองมือส่ือสำรของท่ำน ท่ีใชเ้พื่อจดัเก็บรำยละเอียดขอ้มูล Log กำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมกำรเยี่ยมชม

Website ของท่ำน ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมของ Cookies ไดจ้ำก https://www.allaboutcookies.org 

บริษทัใช ้Cookies อยำ่งไร 

บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลกำรเขำ้เยี่ยมชม Website จำกผูเ้ขำ้เยี่ยมชมทกุรำยผำ่น Cookies หรือเทคโนโลยีท่ีใกลเ้คียง และบริษทั 

จะใช ้Cookies เพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำประสิทธิภำพในกำรเขำ้ถึงบริกำรของบริษทั ผำ่นอินเทอร์เน็ต รวมถึงพฒันำ

ประสิทธิภำพในกำรใชง้ำนบริกำรของบริษทั ทำงอินเทอร์เน็ต โดยจะใชเ้พ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

• เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใชง้ำนWebsiteของท่ำน เพื่อน ำไปพฒันำให้สำมำรถใชง้ำนไดง้่ำยรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภำพย่ิงขึ้น 

• เพื่อใหท้่ำนสำมำรถ Sign in บญัชีของท่ำนใน Website ของบริษทั ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

• เพื่อปกป้องท่ำนจำกกำรฉ้อโกงและปรับปรุงควำมปลอดภยั 

• เพื่อวิเครำะห์ว่ำผลิตภณัฑบ์ริกำรและขอ้เสนอใดของบริษทัฯ ท่ีอำจเก่ียวขอ้งกบัท่ำน 

• เพื่อปรับปรุงกำรตลำดท่ีท่ำนเห็นบนส่ือสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชนั และ Website อื่น ๆ 

ท่ำนสำมำรถปฏิเสธกำรรวบรวมขอ้มูลผำ่นคุกก้ีไดผ้ำ่นกำรตั้งค่ำเบรำวเ์ซอร์ของท่ำน ทั้งน้ี กำรตั้งคำ่ดงักล่ำวอำจลด

ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรใชง้ำน Website ลง 

14. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 

บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั ทั้งน้ี บริษทัมีสิทธิเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมไวก่้อนวนัท่ี พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม กำรใช ้

และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดต้ำมวตัถุประสงคเ์ดิม   โดยหำกท่ำนไม่ประสงคท่ี์จะให้บริษทั เก็บ

รวมรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวต่อไปภำยหลงั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบัแลว้ ท่ำนสำมำรถแจง้

ยกเลิกควำมยินยอมไดต้ำมช่องทำงกำรใชสิ้ทธิเพิกถอนควำมยินยอมตำมนโยบำยฉบบัน้ี 

15. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อ่ืน 

นโยบำยควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีใชเ้ฉพำะส ำหรับกำรให้บริกำรผ่ำน Website ของบริษทัเท่ำนั้น หำกท่ำนได้
กด Link ไปยงั Website อื่น (แมจ้ะผ่ำนช่องทำงใน Website ของบริษทัก็ตำม) ท่ำนจะตอ้งศึกษำและปฏิบติัตำมนโยบำย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปรำกฏใน Website นั้นๆ แยกต่ำงหำกจำกของบริษทั 

16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประจ ำ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัและ

กฎหมำย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล บริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ

ดว้ยกำร update ขอ้มูลลงใน website ของบริษทัโดยเร็วท่ีสุด   ปัจจบุนันโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลฉบบัน้ี ได้รับการ

ทบทวนปรับปรุงล่าสุดเม่ือ  11  พฤษภาคม 2565 

https://www.allaboutcookies.org/

