
(ส ำหรับ นักศึกษำฝึกงำน) 

 1  

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ นักศึกษาฝึกงาน (Trainee Privacy Policy) 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือแกรมมี่   

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัในเครือแกรมม่ี  (รวมเรียกว่ำ “บริษทั”)   เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำนไดต้ระหนกัเห็นถึงควำมส ำคญัในควำมเป็นส่วนตวัและกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล

ของนกัศึกษำฝึกงำน  ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรับนกัศึกษำฝึกงำน  เพื่ออธิบำยให้

ท่ำนทรำบว่ำ บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร  ขอ้มูลใดบำ้งท่ีบริษทัจดัเก็บ  มีวตัถุประสงคใ์ดในกำร

ประมวลผลขอ้มูล  กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร  สิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมถึง

สิทธิต่ำงๆ ท่ีท่ำนจะไดรั้บควำมคุม้ครองในส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

อน่ึง กรณีนกัศึกษำฝึกงำนหรือผูท่ี้อำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  บริษทัจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำก พ่อแม่ หรือผูป้กครอง

ของท่ำนดว้ยก่อนกำรรับสมคัรและพิจำรณำคดัเลือกท่ำนเขำ้ฝึกงำน   ดงันั้น ก่อนท่ีท่ำนจะส่งขอ้มูลใดๆมำให้บริษทั  ขอให้

ท่ำนด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำก พ่อแม่ หรือ ผูป้กครองให้เรียบร้อยเสียก่อน   โดยทั้งน้ี บริษทัจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูล รวมถึงด ำเนินกำรใดๆกบัขอ้มูลของผู ้ท่ีอำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์นบัจำกวนัสมคัรโดยปรำศจำกควำมยินยอม

จำก พ่อแม ่หรือ ผูป้กครองทั้งส้ิน 

1. นโยบายนีม้ีผลใช้บังคับกับใคร  

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัใน

เครือแกรมม่ี  ( “บริษทั”)  เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลของท่ำนในขั้นตอนกำรรับสมคัรฝึกงำน 

(Recruitment)  และขั้นตอนท่ีท่ำนไดรั้บคดัเลือกเป็นนกัศึกษำฝึกงำน  รวมถึง ขอ้มูลของบุคคลใดๆท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบั

ท่ำน เช่น บุคคลอำ้งอิง  บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นตน้   

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 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัไดจ้ดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของทำ่นเทำ่ท่ีจ ำเป็นและเป็นไปตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใชข้อ้มูลซ่ึงบริษทัจะแจง้ให้ทรำบ

ในล ำดบัต่อไป  ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวม สำมำรถจ ำแนกประเภทไดด้งัต่อไปน้ี  
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เม่ือบริษทัไดรั้บ ส ำเนำบตัรประชำชนของท่ำน เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรยืนยนัตวัตนในกำรรับสมคัรฝึกงำน  ขอ้มูลในบตัร

ประชำชนท่ีไดรั้บจะมีขอ้มูลศำสนำ และ/ หรือหมู่โลหิตดว้ย ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data)  บริษทัขอ

แจง้ให้ทรำบว่ำ บริษทัไม่มีนโยบำยจดัเก็บขอ้มูลศำสนำและหมู่โลหิตของท่ำน  ในกรณีดงักล่ำว  บริษทัขอให้ท่ำนปกปิด

ขอ้มูลศำสนำและหมู่โลหิต  หำกท่ำนมิไดป้กปิดขอ้มูลขำ้งตน้ ถือว่ำท่ำนอนุญำตให้บริษทัด ำเนินกำรปกปิดขอ้มูลเหล่ำนั้น 

และถือว่ำเอกสำรท่ีมีกำรปกปิดขอ้มูลดงักล่ำว มีผลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยทุกประกำร  ทั้งน้ี หำก บริษทัไม่

สำมำรถปกปิดขอ้มูลไดเ้น่ืองจำกขอ้จ ำกดัทำงเทคนิคบำงประกำร  บริษทัจะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลดงักล่ำวเพื่อเป็นส่วน

หน่ึงของเอกสำรยืนยนัตวัตนของท่ำนเท่ำนั้น  

อยำ่งไรก็ตำม หำก บริษทัมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมละเอียดอ่อน เพื่อวตัถุประสงคใ์ด  บริษทั จะ

ด ำเนินกำรขอควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำนก่อน  

4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอำจไดรั้บขอ้มูลของท่ำนผำ่นช่องทำงกำรรับสมคัรฝึกงำน ดงัน้ี 

1. ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง  

จำกกระบวนกำรรับสมคัรฝึกงำน กำรกรอกขอ้มูลใบสมคัรฝึกงำน  เอกสำรแนบประกอบกำรพิจำรณำคดัเลือกเขำ้

ฝึกงำน แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์  

2. ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่น 

บริษทัอำจรวบรวมขอ้มูลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น  มหำวิทยำลยั หรือสถำนศึกษำของท่ำน  

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ ด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยมีวตัถุประสงคภ์ำยใตฐ้ำนในกำรประมวลผล

ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

ขอ้มูลส่วนบุคคลพ้ืนฐำน ช่ือ-นำมสกุล รูปถ่ำย เพศ วนัเดือนปีเกิด อำย ุเลขท่ีประจ ำตวัประชำชน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูต่ำม
ทะเบียนบำ้น Email  เบอร์โทรศพัท ์  

ขอ้มูลอื่นๆ ประวติักำรศึกษำ  ช่ือสถำนศึกษำ คณะ วิชำเอก โท  ประวติักำรท ำกิจกรรมในมหำวิทยำลยั รวมถึง
หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งขอ้มูลจำกกำรทดสอบหรือสัมภำษณ์ บนัทึกภำพจำกกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

ขอ้มูลบคุคลท่ี 3 ช่ือ-นำมสกุลของ  บิดำ มำรดำ ผูป้กครอง  บคุคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ช่ือ-เบอร์โทรอำจำรยท่ี์ปรึกษำ  
โดยบริษทัจะถือว่ำท่ำนไดรั้บควำมยินยอมจำกบคุคลดงักล่ำวเรียบร้อยแลว้ ก่อนกำรให้ขอ้มูลแก่
บริษทั  
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ข้อที ่ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย 

การสมัครฝึกงาน 

1. เพื่อด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นในกำรพิจำรณำและคดัเลือกผูส้มัครฝึกงำน ซ่ึงหมำยควำมรวมถึง
ขั้นตอนสมคัรผ่ำนช่องทำงกำรสมคัรฝึกงำนออนไลน์ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของ บริษทั กำรสมคัร
ฝึกงำนผ่ำนทำงบริษัทโดยตรง กำรพิจำรณำรับนักศึกษำฝึกงำนตำมรำยช่ือท่ีได้รับจำก
มหำวิทยำลยั วิทยำลยั หรือสถำนศึกษำ ขั้นตอนกำรสัมภำษณ์ ขั้นตอนกำรประเมินคดัเลือก 
ขั้นตอนกำรเสนอสัญญำเขำ้ฝึกงำนให้แก่ท่ำน และกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลอ่ืน ๆ ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำและคดัเลือกเขำ้ฝึกงำนกบับริษทั 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 

เม่ือได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงาน 

2. เพื่อกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำระหว่ำงท่ีท่ำนเขำ้ฝึกงำนกบับริษทั เช่น กำรลงเวลำเขำ้-ออก
ฝึกงำน กำรศึกษำดูงำน กำรอนุญำตเขำ้ระบบสำรสนเทศและฐำนขอ้มูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรฝึกงำน 
รวมถึงกำรท ำสัญญำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 

3. เพื่อกำรประเมินผลกำรฝึกงำนของท่ำน เช่น กำรประเมินผลทกัษะกำรเรียนรู้ กำรประเมินผล
ทกัษะกำรปฏิบติังำนรำยวิชำ กำรให้ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นต่อนักศึกษำฝึกงำน
รำยบุคคล ตำมแบบฟอร์มท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด 

ประโยชน์โดยชอบธรรม   

4. เพื่อเก็บเป็นฐำนขอ้มูลและใชย้ืนยนัประวติักำรฝึกงำนของท่ำน  ประโยชน์โดยชอบธรรม   

5. เพื่อกำรติดต่อประสำนงำนต่ำง ๆ ระหว่ำงกำรฝึกงำน ประโยชน์โดยชอบธรรม   

6. เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในบริเวณอำคำรหรือสถำนท่ีของบริษทั และกำรประเมิน
ควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภยั รวมถึงกำรติดต่อขอออกบตัรเพื่อเขำ้ปฏิบติังำนในสถำนท่ีของ
บริษทั  กำรแลกบตัรเขำ้ออกอำคำร กำรบนัทึกขอ้มูลกำรเขำ้ออก และกำรบนัทึกภำพภำยใน
อำคำรหรือส ำนกังำน ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

ประโยชน์โดยชอบธรรม  

บริษทั ขอแจง้ให้ท่ำนทรำบว่ำ กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษำฝึกงำน และบุคคลอื่นท่ีผูส้มคัรฝึกงำน หรือ
นกัศึกษำฝึกงำนไดใ้ห้ขอ้มูลไวก้บับริษทันั้น เรำอำศยัฐำนทำงกฎหมำยประกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีแจง้ไวน้ี้ โดยไม่ไดอ้ำศยัควำม
ยินยอม แต่อย่ำงไรก็ตำม อำจมีกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในบำงกรณีท่ีเรำไม่อำจใชฐ้ำนทำงกฎหมำยเหล่ำน้ีได ้เช่น 
กรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดให้จะตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมี
ควำมละเอียดอ่อน (Sensitive data) เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้น  บริษทัจะขอควำมยินยอมโดยชัดแจง้จำกท่ำน (โปรดอ่ำน
เอกสำรขอควำมยินยอมของเรำเพ่ิมเติมจำกเอกสำรน้ี)  และในกรณีท่ีท่ำนเป็นผูส้มคัรฝึกงำน หรือนกัศึกษำฝึกงำน และได้
ให้ขอ้มูลของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนแก่เรำนั้น ท่ำนจะตอ้งรับผิดชอบในกำรแจง้ให้บุคคลเหล่ำนั้นทรำบถึงแบบ
แจง้เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี และ/หรือด ำเนินกำรขอควำมยินยอม (หำกจ ำเป็น)   

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมขำ้งตน้เป็นขอ้มูลท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมสัญญำหรือกำรปฏิบติัตำมค ำขอของท่ำน
ก่อนกำรท ำสัญญำฝึกงำน หำกท่ำนไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นดงักล่ำว  บริษทัอำจไม่สำมำรถพิจำรณำคดัเลือกท่ำนเขำ้
ฝึกงำนกบับริษทัได ้
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6. บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

 เม่ือบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดงัน้ี 

• บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลของท่ำนไวใ้นระบบจดัเก็บเอกสำร และใน ระบบ Database โดยผ่ำนระบบของของฝ่ำย
บุคคลท่ีมีมำตรกำรกำรปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม และมีระบบป้องกนักำรเขำ้ถึงโดยมิชอบ 

(Access Control)  

• บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นควำมลบัและจะไม่เปิดเผยแก่ผูใ้ด เวน้แต่กรณีจ าเป็น โดยบริษทั

จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็น สมควรแก่กรณี และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 

เช่น  มหำวิทยำลยัหรือสถำนศึกษำของท่ำน  รวมถึงสถำบนัหรือหน่วยงำนท่ีท่ำนสมคัรงำน  

7. บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

บริษทัมีวิธีกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัน้ี 

1. ลกัษณะกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล  

i. กรณีได้รับข้อมูลแบบกระดาษ – บริษทัจะน ำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บมำในรูปแบบกระดำษ

มำสแกนเอกสำรกระดำษ ให้อยู่ในรูปไฟล ์PDF ท่ีแกไ้ขไม่ไดแ้ต่สำมำรถน ำกลบัมำอำ้งอิงได้

โดยเน้ือควำมไม่เปล่ียนแปลง เม่ือด ำเนินกำรเรียบเรียงและสแกนเป็นไฟล ์PDF เรียบร้อยแลว้ 

บริษทัจะด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นรูปแบบกระดำษในตูเ้ก็บเอกสำรท่ีมีควำม

มัน่คงปลอดภยัและจ ำกดักำรเขำ้ถึงเฉพำะบุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตเท่ำนั้น 

ii. กรณีได้รับข้อมูลแบบดิจิทัล – บริษทัจะน ำขอ้มูลเหล่ำนั้นมำเก็บรักษำไวบ้น Database ของ

บริษัททันที ทั้ งน้ี  Database ของบริษัทมีระบบป้องกันกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต 

(unauthorized access) และ มำตรกำรปกป้องรักษำท่ีเพียงพอ (Data protection measure) 

2. สถำนท่ีจดัเก็บ  : ระบบ Database และระบบจดัเก็บเอกสำรสำรของบริษทัท่ีมีมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั

ของขอ้มูลอยำ่งเหมำะสม 

3. ระยะเวลำจดัเก็บ 

บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสมและจ ำเป็น และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนด ไดแ้ก่ 

• นักศึกษาฝึกงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก  บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไว ้เป็นเวลำ 1 

ปี นับจำกวนัท่ีส้ินสุดกระบวนกำรสรรหำนักศึกษำฝึกงำน (Recruitment & Interview) เพื่อเป็น

หลกัฐำนว่ำบริษทัไดพ้ิจำรณำคดัเลือกท่ำนอยำ่งยติุธรรมแลว้  

• กรณีท่านได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงาน บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตลอด

ระยะเวลำของสัญญำฝึกงำน 

เม่ือสัญญำจำ้งส้ินสุดลง ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปอีก 

เป็นเวลำ 1 ปี เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอำจเกิด ขอ้พิพำทภำยในอำยุควำม

ตำมท่ีกฎหมำย 
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4. เม่ือพน้ระยะเวลำจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีไดก้ ำหนดไวเ้บ้ืองตน้แลว้ หรือบริษทัไม่มีสิทธิหรือไม่สำมำรถ

อำ้งฐำนในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ดว้ยวิธีกำร ลบ ท ำลำย  หรือ นิรนำม ขอ้มูลภำยใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลำจดัเก็บและประมวลผล 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เพ่ือด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบั

หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัและบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก ดงัน้ี  

1. ภำยในบริษทั  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัฯ เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งและมี
บทบำทหนำ้ท่ีเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคเ์ท่ำนั้น โดยบุคคลหรือทีมงำนเหล่ำน้ีของบริษทั จะไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

• เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล หรือเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยอื่นๆ เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงขอ้มูลตำม
บทบำทหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

• ผูบ้ริหำร หรือผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของท่ำน ท่ีมีควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรหรือตดัสินใจเก่ียวกบัท่ำน หรือเม่ือ
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนทำงดำ้นงำนบุคคล 

2. ภำยนอกบริษทั 

บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่ำนใหแ้ก่บุคคลภำยนอก  ตำมควำมจ ำเป็นท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย 

หรือเปิดเผยต่อหน่วยงำนเช่น  เช่น  มหำวิทยำลยัหรือสถำนศึกษำของท่ำน  รวมถึงสถำบนัหรือหน่วยงำนท่ีท่ำนสมคัร

งำน   

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ท่ำนมีสิทธิในกำรด ำเนินกำรใดๆกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) 
ในกรณีท่ี บริษทัขอควำมยินยอมจำกท่ำน ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอมกบับริษทัได ้เวน้แต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้จ ำกดัโดยกฎหมำยหรือ
สัญญำท่ีให้ประโยชน์แก่ท่ำน      
ทั้งน้ี กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอม
ไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมำย  
 

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)  
ท่ำนมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนและขอให้บริษทัท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวให้แก่ท่ำน 
รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอมต่อบริษทัได ้ ทั้งน้ี เพ่ือควำม
เป็นส่วนตวัและควำมปลอดภยัของท่ำน บริษทัตอ้งขอให้ทำ่นพิสูจน์ตวัตนของท่ำนก่อนจะให้ขอ้มูลตำมท่ีท่ำนขอ 
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3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) 
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 
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ท่ำนสำมำรถ download แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ตำมไฟลด์ำ้นล่ำงน้ี และส่งแบบฟอร์ม พร้อม

เอกสำรยืนยนัตวัตนตำมท่ีระบุในแบบฟอร์มมำยงั DPO เพื่อยื่นค ำร้องขอด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมขำ้งตน้ 

Link แบบฟอร์มกำรใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/ 

ทั้งน้ี ท่ำนไมจ่ 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 

 Email:  dpo@gmmgrammy.com 
11. รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่องทางการติดต่อ โทรศพัท ์: 02-669-9000 
 Email:  dpo@gmmgrammy.com 

สถานที่ติดต่อ 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. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจ ำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ
กฎหมำย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ
ดว้ยกำร update ขอ้มูลลงใน website ของบริษทัโดยเร็วท่ีสุด ปัจจุบนั นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ได้รับการ
ทบทวนปรับปรุงล่าสุดเม่ือ  5 พฤษภาคม 2565 

https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/
mailto:pdpc@mdes.go.th

