
(ส ำหรับ ผู้มำติดต่อ) 

1 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ ผู้มาติดต่อ (Visitor Privacy Policy) 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกัด (มหำชน) ( “บริษัท” )  เป็นผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ตระหนักเห็นถึง

ควำมส ำคญัในควำมเป็นส่วนตวัและกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูม้ำติดต่อ (Visitor) ผูข้อเขำ้

อำคำร สถำนท่ีปฏิบติังำน พ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำน (รวมเรียกว่ำ “ท่ำน”)   ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีนโยบำยคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลส ำหรับผูม้ำติดต่อ (Visitor)  เพื่ออธิบำยให้ท่ำนทรำบว่ำ บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร  

ขอ้มูลใดบำ้งท่ีบริษทัจดัเก็บ  มีวตัถุประสงค์ใดในกำรประมวลผลขอ้มูล  กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร  

สิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ท่ีท่ำนจะไดรั้บควำมคุม้ครองในส่วนขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่ำน ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. นโยบายนีม้ีผลใช้บังคับกับใคร  

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั ( “บริษทั”)  เก็บรวบรวม 

ใช ้และเปิดเผยในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะท่ีท่ำนเป็น ผูม้ำติดต่อ (Visitor) ผูข้อเขำ้อำคำร สถำนท่ี

ปฏิบติังำน พ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำน พ้ืนท่ีเฉพำะ ท่ีบริษทัดูแลรับผิดชอบ 

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 

ผูม้ำติดต่อ (Visitor) หมำยถึง บุคคลภำยนอกท่ีเขำ้มำติดต่อแลกบตัรผ่ำน  เพื่อติดต่องำน ขอเขำ้อำคำร  ท ำงำนรับเหมำใน

อำคำร หรือท ำธุรกรรมใด ๆ กบับริษทั  

ขั้นตอนการติดต่อแลกบัตรเพ่ือเข้าติดต่อในอาคาร และ แลกคืนบัตร 

(1)  ผูม้ำติดต่อ ยื่นบตัรประชำชน หรือ ใบขบัขี่ หรือ เอกสำรท่ีออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่นท่ีคลา้ยคลึงกนั  แลกกบั 

บตัร Visitor ณ จุดแลกบตัรผูม้ำติดต่อบริเวณชั้น Lobby ของอำคำร GMM Grammy Place  พร้อมกบัแจง้ ช่ือบริษทั ชั้น ท่ี

ตอ้งกำรติดต่อ 

(2)  เจำ้หน้ำท่ีของบริษทั ถ่ำยภำพผูม้ำติดต่อ และ ยื่นบตัร Visitor  ให้แก่ผูม้ำติดต่อ   จำกนั้น เจำ้หน้ำท่ีบริษทั จะเก็บบตัร

ประชำชนและ ดึงขอ้มูลช่ือ-นำมสกุล เลขบตัรประชำชน จำกเคร่ืองอ่ำนบตัรประชำชน  ถ่ำยรูปบตัรประชำชนของผูม้ำ
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ติดต่อ โดยเจำ้หน้ำท่ีบริษทั จะน ำแถบด ำปิดบงั ขอ้มูลศำสนำ และ หมู่โลหิต ท่ีปรำกฎบนบตัรประชำชนของผูม้ำติดต่อ    

จำกนั้น น ำขอ้มูลบนัทึกลงใน ระบบ Visitor Management System ประกอบดว้ย  ช่ือ-นำมสกุล เลขบตัรประชำชน ภำพถ่ำย

ใบหนำ้  ภำพถ่ำยบตัรประชำชนท่ีปรำศจำกขอ้มูลศำสนำและหมู่โลหิต   

(3)   เม่ือผูม้ำติดต่อคืนบตัร Visitor  จำกนั้น เจำ้หน้ำท่ีบริษทัจะส่งคืนบตัรประชำชน หรือ เอกสำรท่ีผูม้ำติดต่อไดย้ื่นไวใ้น

ขอ้ (1) 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัไดจ้ดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อกำรยืนยนัตวัตนเท่ำท่ีจ ำเป็นและเป็นไปตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใชข้อ้มูลซ่ึง

บริษทัจะแจง้ให้ทรำบในล ำดบัต่อไป  ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจำกท่ำน มีดงัต่อไปน้ี  

  1. ข้อมูลส่วนตัวท่ีบ่งช้ีตัวตน เช่น ช่ือ-นำมสกุล ภำพถ่ำยผูม้ำติดต่อ  ภำพถ่ำยบัตรประชำชน  ภำพถ่ำยหนังสือ
เดินทำง เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน เลขหนังสือเดินทำง ใบอนุญำตขบัขี่รถยนต์หรือบตัรท่ีออกโดยรัฐบาล/หน่วยงาน
ราชการอื่นท่ีคลา้ยคลึงกนั   
  2. ขอ้มูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น  ท่ีอยูต่ำมบตัรประชำชน  
  3. ขอ้มูลอื่นๆ เช่น ขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หรือขอ้มูลภาพและเสียงท่ีถูกบนัทึกในพ้ืนท่ีของบริษทั   ขอ้มูล
กำรคดักรองตำมมำตรกำรป้องกนัโรคระบำด (กำรวดัอุณหภูมิตำมมำตรกำรสำธำรณสุข) 
 

หากท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีบริษทัร้องขอ   บริษทัอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได ้(เช่น เพื่อ

ด าเนินการตามค าขอของท่านเม่ือท่านติดต่อผา่น จุดแลกบตัรผูม้าติดต่อของบริษทั) 

กรณีบริษทัไดรั้บ บตัรประชำชน ของท่ำน เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรพิสูจน์ตวัตนของท่ำน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะมีขอ้มูลศำสนำ 

และหมู่โลหิตดว้ย ซ่ึงถือว่ำเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)   บริษทัขอแจง้ให้ทรำบว่ำ  

บริษทัไม่มีนโยบำยจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (ศำสนำ และ หมู่โลหิต) จำกท่ำน ยกเวน้ในกรณีท่ีบริษทั

ไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำน ทั้งน้ีบริษทัจะก ำหนดวิธีกำรจดักำรตำมแนวทำงปฏิบติั และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยอนุญำต 

4. แหล่งท่ีมาของข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัอำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกช่องทำง ดงัน้ี 

• จำกท่ำนโดยตรง  เช่น เม่ือท่ำนมีปฏิสัมพนัธ์กับบริษทั หรือ เม่ือบริษทัขอข้อมูลจำกท่ำน โดยให้ท่ำนกรอก
แบบฟอร์มท่ีบริษทัก ำหนด หรือสอบถำมจำกท่ำน หรือขอให้ท่ำนส่งเอกสำรท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่
บริษทั 
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5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัอำจเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

ข้อที ่ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย 

1. เพื่อควบคุมกำรเขำ้อำคำร สถำนท่ีปฏิบติังำน พ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำน  หรือพ้ืนท่ีเฉพำะของบริษทั 

ตลอดจนเพื่อสังเกตกำรณ์ ป้องกนั ขดัขวำง และตรวจสอบกำรเขำ้บริเวณดงักล่ำวโดยมิไดรั้บ

อนุญำต เพื่อรักษำควำมปลอดภยับริเวณอำคำร สถำนท่ีปฏิบติังำน พ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำน  หรือ 

พ้ืนท่ีเฉพำะ  รวมถึงกำรแลกบตัร กำรลงทะเบียน กำรบนัทึกประวติัและขอ้มูลท่ีจ ำเป็นของผูม้ำ

ติดต่อบริษทัท่ีบริเวณอำคำร  ผูรั้บเหมำท่ีเขำ้ปฏิบติังำนให้บริษทั สถำนท่ีปฏิบติังำน พ้ืนท่ีอำคำร

ส ำนกังำน  หรือ พ้ืนท่ีเฉพำะของบริษทั ภำยในบริเวณสถำนท่ีตำมท่ีบริษทัก ำหนด กำรบนัทึก

ประวติัของผูมี้สิทธิเขำ้-ออก ภำยในอำคำร และบริเวณสถำนท่ีของบริษทั 

ฐำนประโยชน์อนั

ชอบธรรม

(Legitimate Interests) 

2. เพื่อด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ของบริษทั ก่อนกำรเขำ้ปฏิบติังำนในอำคำร 

สถำนท่ีปฏิบติังำน  พ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำน  หรือ พ้ืนท่ีเฉพำะของบริษทั  

ฐำนประโยชน์อนั

ชอบธรรม

(Legitimate Interests) 

3. เพ่ือดูแลรักษำควำมปลอดภยัให้แก่พนกังำนและทรัพยสิ์นของบริษทั รวมถึงกำรใชก้ลอ้งวงจร

ปิดในกำรบนัทึกภำพบุคคลท่ีอยู่บริเวณอำคำร สถำนท่ีปฏิบติังำน พ้ืนท่ีอำคำรส ำนกังำน  หรือ 

พ้ืนท่ีเฉพำะของบริษทั 

ฐำนประโยชน์อนั

ชอบธรรม

(Legitimate Interests) 

4. เพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย และกำรด ำเนินคดีต่ำง ๆ รวมถึงเป็นหลกัฐำน

ประกอบกำรด ำเนินคดี (หำกมี) กับผูท่ี้เก่ียวข้อง ตลอดจนกำรด ำเนินกำรเพื่อบังคบัคดีตำม

กฎหมำย 

ฐำนประโยชน์อนั

ชอบธรรม

(Legitimate Interests) 

5. เพ่ือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ค ำส่ังของหน่วยงำน องคก์รอิสระ หรือเจำ้พนกังำนท่ีมีหน้ำท่ีและ

อ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบติัตำมหมำยเรียก หมำยอำยดั ค  ำส่ังของศำล เจำ้หน้ำท่ีต ำรวจ 

อยักำร หน่วยงำนรำชกำร 

ฐำนกำรปฏิบติัตำม

กฎหมำย (Legal 

Obligation) 

6. เพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเก่ียวกบัประโยชน์สำธำรณะดำ้นกำรสำธำรณสุข เช่น กำรป้องกนั

ดำ้นสุขภำพจำกโรคติดต่ออนัตรำยหรือโรคระบำดท่ีอำจติดต่อหรือแพร่เขำ้มำในรำชอำณำจกัร 

ฐำนกำรปฏิบติัตำม

กฎหมำย (Legal 

Obligation) 

7. เพื่อกำรบริหำรจดักำรดำ้นสุขอนำมยัและควำมปลอดภยัของท่ำน 

 

ฐำนกำรป้องกนัหรือ

ระงบัอนัตรำยต่อชีวิต 
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ร่ำงกำย หรือสุขภำพ

บุคคล (Vital 

Interests) 
 

6. บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บริษทัไดจ้ดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกัน

ดำ้นกำรบริหำรจดักำร มำตรกำรป้องกนัดำ้นเทคนิค และมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ ในเร่ืองกำรเขำ้ถึงหรือ ควบคุมกำร

เขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อธ ำรงไวซ่ึ้งควำมลบั ควำมถูกตอ้งครบถว้น และสภำพพร้อมใช้งำนของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ

ป้องกนักำรสูญหำยเข้ำถึง ใช้เปล่ียนแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ ทั้งน้ี

เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัก ำหนด 

• บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลของท่ำนไวใ้นระบบจดัเก็บขอ้มูล (Visitor Management System) ของบริษทัท่ีมีมำตรกำร
กำรปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม และมีระบบป้องกนักำรเขำ้ถึงโดยมิชอบ (Access Control)  

• บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นควำมลบัและจะไม่เปิดเผยแก่ผูใ้ด เวน้แต่กรณีจ าเป็น โดยบริษทั

จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็น สมควรแก่กรณี และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 

เช่น กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนรัฐท่ีมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล รวมถึงในกรณีท่ีมี

กำรร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย อำทิ กำรร้องขอขอ้มูลเพื่อกำรฟ้องร้องหรือด ำเนินคดี

ตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรร้องขอจำกหน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับ

กระบวนกำรทำงกฎหมำยรวมถึงในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นตำมสมควรในกำรบงัคบัใชข้อ้ตกลงและเง่ือนไขกำรใช้

ของบริษทั  

บริษทัอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัหน่วยงำนต่ำงประเทศหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 

เฉพำะเท่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และมีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ (appropriate safeguard) และ

ท่ำนสำมำรถบงัคบัใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลได ้รวมทั้งมีมำตรกำรเยียวยำตำมกฎหมำยท่ีจะบงัคบัไดท่ี้ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ

กบัมำตรฐำนของบริษทั 

7. ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นอยำ่งเหมำะสมเพื่อใชต้ำมวตัถุประสงคท่ี์บริษทัไดเ้กบ็

รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว ทั้งน้ี บริษทัอำจเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนนำนขึ้นหำกจ ำเป็น

ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

• กรณีบุคคลท่ัวไปแลกบัตรเข้าอาคารเพ่ือติอต่องานทั่วไป:  บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็น

ระยะเวลำ  90 วนันบัแต่วนัท่ีท่ำนไดติ้ดต่อกบับริษทั   
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• กรณี พนักงาน คนงาน ของผู้รับเหมาแลกบัตรเพ่ือเข้าท างานในอาคาร:  บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่ำนตำมท่ีท่ำนไดก้รอกขอ้มูลในแบบฟอร์มเขำ้ท ำงำนในอำคำร  เป็นระยะเวลำ 90 วนั  แต่วนัท่ีท่ำนได้

ติดต่อกบับริษทั   

เม่ือพน้ระยะเวลำจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีไดก้ ำหนดไวเ้บ้ืองตน้แลว้ หรือบริษทัไม่มีสิทธิหรือไม่สำมำรถอำ้งฐำนใน

กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดว้ยวิธีกำร ลบ หรือ 

นิรนำม ขอ้มูลภำยใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลำจดัเก็บและประมวลผล 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

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

• หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดูแล หรือหน่วยงำนอื่นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงเจำ้พนกังำนซ่ึงใชอ้ ำนำจ
ตำมกฎหมำย เช่น ศำล ต ำรวจ 

•  ตวัแทน ผูรั้บจำ้ง/ผูรั้บจำ้งช่วง และ/หรือผูใ้ห้บริกำรส ำหรับกำรด ำเนินงำนใด ๆ ให้แก่บริษทั เช่น ทนำยควำม ท่ี
ปรึกษำกฎหมำย 

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ท่ำนมีสิทธิในกำรด ำเนินกำรใดๆกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) 
หำกท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอมให้บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ำน 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 ้รำยละเอียดกำรติดต่อ มีดงัน้ี 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

Email : dpo@gmmgrammy.com 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
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ท่ำนสำมำรถ download แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ตำมไฟลด์ำ้นล่ำงน้ี และส่งแบบฟอร์ม พร้อม

เอกสำรยืนยนัตวัตนตำมท่ีระบุในแบบฟอร์ม ทำง Email มำยงั DPO เพื่อยื่นค ำร้องขอด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมขำ้งตน้ 

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

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 ์: 02-669-8031   

Email : chaiwut.san@gmmgrammy.com 
 

11. รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่องทางการติดต่อ 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 19 พฤษภาคม 2565 

 

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

