(สำหรับ ลูกค้ำ Line Official @GMMMusicStore)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลสาหรับลูกค้า Line Official @GMMMusicStore
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จ ำกั ด (มหำชน) ( “บริ ษั ท ” ) เป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ กำร E-Commerce ผ่ ำ นทำง Line Official
@GMMMusicStore และเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนได้ตระหนักเห็นถึงควำมสำคัญในควำมเป็ นส่ วนตัวและ
กำรคุ้ ม ครองควำมปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของ ลู ก ค้ ำ ผู ้ ใ ช้ ง ำน E-Commerce ผ่ ำ นทำง Line Official
@GMMMusicStore (ต่อไปนี้ ขอเรี ยกว่ำ “ท่ำน”) ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ให้มีนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลสำหรับ
ลูกค้ำ เพื่ออธิบำยให้ท่ำนทรำบถึงแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลว่ำ บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร ข้อมูลใดบ้ำงที่บริ ษทั จัดเก็บ มี วตั ถุประสงค์ใดในกำรประมวลผลข้อมูล กำรเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร สิ ทธิ ของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึ งสิ ทธิ ต่ำงๆ ที่ ท่ำนจะได้รับควำม
คุม้ ครองในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมที่ได้กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
กรณี ผู้เยาว์ ที่อายุไม่ ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ ผู้เสมือนไร้ ความสามารถ ผู้ไร้ ความสามารถ ตามกฎหมาย ขอให้ ท่านโปรดขอความ
ยินยอมจาก พ่ อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลก่ อนส่ งข้ อมูลใดๆมาให้ บริ ษัท เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้
ให้ ข้อมูลแก่ บริ ษัท บริ ษัทจะถือว่ าท่ านได้ รับความยินยอมจากพ่ อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล
ในการให้ ข้อมูลแก่ บริ ษัทแล้ วทั้งสิ ้น
1. นโยบายนีม้ ีผลใช้ บังคับกับใคร
นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ใช้บงั คับกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน) ( “บริ ษทั ”)
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยในฐำนะผูค้ วบคุมข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่ำนในฐำนะที่ท่ำนเป็ นลูกค้ำผูใ้ ช้บริ กำร สั่งซื้ อสิ นค้ำ
CD, Box Set, Vinyl records, Concert, Mp3, USB Mp3 ผ่ ำ นช่ อ งทำง E-Commerce Line Official @GMMMusicStore
ตลอดจนกำรติ ดต่อสอบถำมผ่ำนช่ องทำงติ ดต่อ สื่ อสำรอื่นๆของบริ ษทั เช่ น โทรศัพท์ 02-669-9959, Facebook page :
GMM Music Store
2. นิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลบำงประเภทที่มีควำมละเอียดอ่อนและเสี่ ยง
ต่อกำรถูกใช้ในกำรเลือกปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม ประกอบด้วย เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อใน
ลัทธิ ศำสนำหรื อปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุ ขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูล
พันธุ กรรม ข้อมูลชี วภำพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลในทำนองเดียวกันตำมที่คณะกรรมกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศกำหนด
ลูกค้ำ หมำยถึง ลูกค้ำผูใ้ ช้บริ กำรสั่งซื้ อสิ นค้ำทำง Line Official @GMMMusicStore รวมถึง กำรติดต่อสอบถำมบริ ษทั ผ่ำน
ช่องทำงโทรศัพท์ 02-669-9959, Facebook page : GMM Music Store
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3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั จัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ นและเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรใช้ขอ้ มูลซึ่ งบริ ษทั จะแจ้งให้ทรำบ
ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมจำกท่ำนในขั้นตอนกำรสมัครสมำชิก กำรสั่งซื้ อสิ นค้ำ และกำร
สมัครสมำชิกจดหมำยข่ำว มีดงั ต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวที่บ่งชี้ตวั ตน เช่น ชื่อ-นำมสกุล
2. ข้อมูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ที่อยูจ่ ดั ส่งสิ นค้ำ เบอร์โทรศัพท์ Email Line ID Facebook ID
3. ข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น ข้อมูลกำรชำระค่ำสิ นค้ำ หมำยเลขคำสั่งซื้อสิ นค้ำ
4. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ประวัติกำรซื้อสิ นค้ำและบริ กำรของท่ำน
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยำว์
ในฐำนะที่ท่ำนเป็ น พ่อ แม่ และ/หรื อ ผูป้ กครองตำมกฎหมำยของผูเ้ ยำว์อำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริ บูรณ์ ขอให้ท่ำนโปรดอย่ำ
อนุญำตให้ผเู ้ ยำว์ภำยใต้กำรกำกับดูแลของท่ำนให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยำว์แก่บริ ษทั อนึ่ง ในกรณี ที่ได้ให้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลของผูเ้ ยำว์ดงั กล่ำวแก่บริ ษทั ให้ถือว่ำ ท่ำนในฐำนะพ่อ แม่ และ/หรื อ ผูป้ กครองยินยอมให้มีกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยำว์น้ นั ตลอดจนท่ำนยินยอมและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบำยนี้ และรับผิดชอบต่อกำร
กระทำของผูเ้ ยำว์ท้งั สิ้น
4. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกช่องทำง ดังนี้
•

•

จำกท่ ำ นโดยตรง เช่ น เมื่ อ ท่ ำ น Add Line Official @GMMMusicStore, สั่ ง ซื้ อสิ นค้ ำ ทำง Line Official
@GMMMusicStore หรื อ ท่ ำนติ ด ต่ อ สอบถำมมำยัง ช่ อ งทำงโทรศัพ ท์ 02-669-9959, Facebook page : GMM
Music Store ของบริ ษทั
กำรเก็บข้อมูลโดยควำมสมัครใจของท่ำน เช่น กำรทำแบบสอบถำม (survey) หรื อ กำรโต้ตอบทำง Email หรื อช่อง
ทำงกำรสื่ อสำรอื่นๆ

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เว้นแต่ในบำงกรณี โดยเฉพำะที่ บริ ษทั ต้องอำศัยฐำนควำมยินยอมของท่ำน บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่ำนโดยอำศัย (1) ฐำนกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ สำหรับกำรเริ่ มต้นทำสัญญำหรื อกำรเข้ำทำสัญญำหรื อปฏิบตั ิตำม
สัญญำกับท่ำน (2) ฐำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริ ษทั (3) ฐำนประโยชน์โดยธรรม
ของบริ ษทั และของบุคคลภำยนอก โดยประโยชน์ดงั กล่ำวมีควำมสำคัญสมดุลกับผลประโยชน์และสิ ทธิเสรี ภำพขั้นพื้นฐำน
ของท่ำนในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน (4) ฐำนกำรป้องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของ
บุคคล (5) ฐำนประโยชน์สำธำรณะ สำหรับกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรื อปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐ
และ/หรื อ (6) เพื่อกำรก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมหรื อกำรใช้สิทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย หรื อกำรยกขึ้น
ต่อสู ้ สิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
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1. วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ดำเนินกำรโดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำยอื่นๆ
บริ ษทั อำจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) ฐำนกำรปฏิ บั ติ ต ำมสั ญ ญำ : เพื่ อ ให้ บ ริ กำรตำมที่ ท่ ำ นร้ อ งขอ เช่ น กำรสมั ค รเป็ นสมำชิ ก ใน Line Official
@GMMMusicStore กำรตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับสิ นค้ำ กำรรับคำสั่งซื้ อสิ นค้ำ กำรส่ งมอบสิ นค้ำตำมที่อยู่จดั ส่ ง กำร
ตรวจสอบสถำนะกำรจัดส่ งสิ นค้ำ กำรออกใบเสร็ จรับเงิน/ใบกำกับภำษี กำรแก้ไขและปรับปรุ งบริ กำรตำมที่ท่ำนได้
แจ้งผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของบริ ษทั โดยเป็ นไปตำมฐำนกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ
2) ฐำนประโยชน์โดยธรรมของบริ ษทั : เพื่อบังคับและปกป้องสิ ทธิ ตำมกฎหมำยและข้อเรี ยกร้องของบริ ษทั เช่น กำร
ระงับและกำรจัดกำรข้อพิพำท กำรดำเนินกำรตำมสัญญำ และก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรื อปกป้องสิ ทธิตำมข้อเรี ยกร้องต่ำงๆ
3) ฐำนกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยและคำสั่งของหน่วยงำนรัฐ : เพื่อดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และ/หรื อ
ให้ควำมร่ วมมือกับศำล ผูก้ ำกับดูแล หน่วยงำนรัฐ และหน่วยงำนที่บงั คับใช้กฎหมำย ในกรณี ที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้
ว่ำบริ ษทั ต้องดำเนิ นกำรดังกล่ำว และเมื่ อกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนจำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำย
กระบวนพิจำรณำ หรื อคำสั่งจำกรั ฐโดยเคร่ งครั ด เพื่อออกใบกำกับภำษี เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลแก่ หน่ วยงำนทำงภำษี
หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเงิน และหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย หรื อหน่วยงำนของรัฐอื่นๆ และเพื่อกำร
สื บสวนสอบสวนหรื อป้องกันอำชญำกรรม
6. บริษัทจัดการกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่างไร
บริ ษทั มีวิธีกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังนี้
• บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลของท่ำนไว้ในระบบ Database โดยผ่ำนระบบของของบริ ษทั ที่มีมำตรกำรกำรปกป้ อง
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม และมีระบบป้องกันกำรเข้ำถึงโดยมิชอบ (Access Control)
• บริ ษทั จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเป็ นควำมลับและจะไม่เปิ ดเผยแก่ผใู ้ ด เว้นแต่กรณีจาเป็ น โดยบริ ษทั
จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เฉพำะเท่ำที่จำเป็ น สมควรแก่กรณี และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดเท่ำนั้น
เช่น กำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนที่มีหน้ำที่กำกับดูแลกำรให้บริ กำร หรื อ
หน่วยงำนกำกับดูแลลูกค้ำ รวมถึงในกรณี ที่มีกำรร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอำศัยอำนำจตำมกฎหมำย อำทิ กำร
ร้ อ งขอข้อ มู ล เพื่ อ กำรฟ้ อ งร้ อ งหรื อ ด ำเนิ นคดี ตำมกฎหมำย หรื อ เป็ นกำรร้ อ งขอจำกหน่ วยงำนเอกชน หรื อ
บุคคลภำยนอกอื่น ๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรทำงกฎหมำยรวมถึงในกรณี ที่มีควำมจำเป็ นตำมสมควรใน
กำรบังคับใช้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขกำรใช้ของบริ ษทั
บริ ษทั อำจมีควำมจำเป็ นในกำรโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนไปยังหน่ วยงำนต่ำงประเทศหรื อองค์กรระหว่ำงประเทศ
เฉพำะเท่ำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั และมีมำตรกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguard) และ
ท่ำนสำมำรถบังคับใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลได้ รวมทั้งมีมำตรกำรเยียวยำตำมกฎหมำยที่จะบังคับได้ที่ดีกว่ำหรื อเทียบเท่ำ
กับมำตรฐำนของบริ ษทั
7. บริษัทเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่างไร และเก็บรักษาเป็ นระยะเวลานานเท่ าใด
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บริ ษทั มีวิธีกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังนี้
1. ลักษณะกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
• กรณีได้ รับข้ อมูลแบบดิจิทัล – บริ ษทั จะนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำเก็บรักษำไว้บน Database ของบริ ษทั ทันที
ทั้งนี้ Database ของบริ ษทั มีระบบป้ องกันกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุ ญำต (unauthorized access) และ
มำตรกำรปกป้องรักษำที่เพียงพอ (Data protection measure)
2. สถำนที่จดั เก็บ : ระบบ Database ที่มีกำรจำกัดกำรเข้ำถึงและมีมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล
อย่ำงเหมำะสม
3. ระยะเวลำจัดเก็บ
บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนภำยในระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น หรื อภำยในระยะเวลำที่มีสัญญำหรื อนิ ติสัมพันธ์ตำมกฎหมำยระหว่ำงท่ำนและ
บริ ษทั ฯ หรื อภำยในระยะเวลำกำรใช้สิทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำยของคู่สัญญำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั อำจเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนนำนขึ้นหำกจำเป็ นตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
เมื่อพ้นระยะเวลำจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้นแล้ว หรื อบริ ษทั ไม่มีสิทธิ หรื อไม่สำมำรถ
อ้ำงฐำนในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนแล้ว บริ ษทั จะดำเนินกำรทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน
ด้วยวิธีกำร ลบ หรื อ นิรนำม ข้อมูลภำยใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นสุ ดระยะเวลำจัดเก็บและประมวลผล
8. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบำยฉบับนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนอำจมีกำรเปิ ดเผยหรื อนำส่ งให้กบั
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อหน่วยงำนภำยนอก ดังนี้
1. ภายในบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิ ดเผยหรื อนำส่งให้กบั หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริ ษทั ฯ เฉพำะที่เกี่ยวข้องและมีบทบำท
หน้ำที่เท่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์เท่ำนั้น โดยบุคคลหรื อทีมงำนเหล่ำนี้ของบริ ษทั จะได้รับอนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่ำน ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
• เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดสิ ทธิ์ กำรเข้ำถึงข้อมูลตำมบทบำทหน้ำที่ที่รับผิดชอบ เช่น ฝ่ ำยจัดส่ งสิ นค้ำ ,
ฝ่ ำยบัญชี, กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ, ฝ่ ำยกำรตลำต เป็ นต้น
2. ภายนอกบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิ ดเผยหรื อนำส่งให้กบั องค์กรภำยนอก ดังนี้
• ผู้ให้ บริ การสาหรั บดาเนินการใดๆ เช่น ผูใ้ ห้บริ กำรขนส่ งสิ นค้ำ (Logistics) ไปรษณี ยไ์ ทย ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำร
สำรวจ วิจยั หรื อวิเครำะห์ขอ้ มูล ผูใ้ ห้บริ กำรทำโฆษณำและกำรตลำด ผูใ้ ห้บริ กำรระบบชำระเงิน ระบบสมำชิก
สะสมแต้ม (Loyalty program) เป็ นต้น และเมื่อบริ ษทั ได้ใช้บริ กำรจำกผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอก บริ ษทั จะกำหนดให้
ผูใ้ ห้บริ กำรเหล่ำนั้น ต้องรักษำควำมลับและคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำนได้เฉพำะตำมวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ได้
กำหนดหรื อมีคำสั่งให้ผใู ้ ห้บริ กำรภำยนอกดำเนิ นกำร และผูใ้ ห้บริ กำรภำยนอกดังกล่ำวจะไม่สำมำรถใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของท่ำนนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวได้
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•

หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานกากับดูแล หรื อหน่ วยงานอื่นตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กรมสรรพำกร สำนักงำน
คณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ สำนักงำนอัยกำร ศำล เป็ นต้น หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่
อำศัยอำนำจตำมกฎหมำย

9. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ท่ำนมีสิทธิในกำรดำเนินกำรใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
เมื่อท่ำนให้ควำมยินยอมกับบริ ษทั ฯเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยเฉพำะแล้ว ท่ำนมีสิทธิ ที่จะเพิกถอน
ควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลำที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนอยู่กบั บริ ษทั เว้นแต่มีขอ้ จำกัดสิ ทธิ น้ นั โดย
กฎหมำยหรื อมีสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำนอยู่
ทั้งนี้ กำรเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนอำจส่ งผลกระทบต่อท่ำน เพื่อประโยชน์ของท่ำน จึงควรศึกษำ/สอบถำม
ถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนควำมยินยอม
2. สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right of Access)
ท่ำนมีสิทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนและขอให้ บริ ษทั ทำสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวให้แก่ท่ำน
รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมต่อบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ เพื่อควำม
เป็ นส่วนตัวและควำมปลอดภัยของท่ำน บริ ษทั ต้องขอให้ทำ่ นพิสูจน์ตวั ตนของท่ำนก่อนจะให้ขอ้ มูลตำมที่ท่ำนขอ
3. สิทธิในการแก้ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง (Right to rectification)
ท่ำนมีสิทธิ ในกำรขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิด
4. สิทธิในการลบข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to erasure)
ท่ำนมีสิทธิ ในกำรขอให้ บริ ษทั ลบหรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน หรื อทำให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุ
ตัวตนได้ หำกท่ำนเชื่อว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรื อ
เห็นว่ำบริ ษทั หมดควำมจำเป็ นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบำยฉบับนี้ หรื อเมื่อท่ำนได้
ใช้สิทธิขอเพิกถอนควำมยินยอมหรื อใช้สิทธิขอคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูล
5. สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to restriction of processing)
ท่ำนมีสิทธิ ในกำรขอให้ บริ ษทั ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่ำนชั่วครำว ในกรณี ที่บริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำร
ตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิ แก้ไขหรื อขอคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน หรื อกรณี ที่ บริ ษทั
หมดควำมจำเป็ นและต้องลบหรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แต่ท่ำนขอให้ บริ ษทั
ระงับกำรใช้แทน
6. สิทธิในการให้ โอนย้ายข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to data portability)
ท่ำนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทำให้ขอ้ มูลนั้นอยูใ่ นรู ปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรื อใช้
งำนโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทำงำนได้โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นที่สำมำรถทำได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติ และมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ส่ งหรื อโอน
ข้อมูลส่ วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่ำวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
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เพรำะเหตุทำงเทคนิ ค ทั้งนี้ บริ ษทั อำจขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรปฏิ เสธกำรใช้สิทธิ ของท่ำนตำมข้อนี้ ตำมที่บริ ษทั
เห็นสมควร
7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to object)
ท่ำนมีสิทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน หำกกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่ำนนั้น ทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริ ษทั โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่ำนสำมำรถ
คำดหมำยได้อย่ำงสมเหตุสมผล เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ บริ ษทั สำมำรถแสดงเหตุผลตำมกฎหมำยได้ว่ำมีควำมสำคัญยิ่ง
กว่ำสิ ทธิข้นั พื้นฐำนของท่ำน หรื อเป็ นไปเพื่อกำรยืนยัน กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หรื อกำรต่อสู ้ในกำรฟ้องร้องตำม
กฎหมำยตำมแต่กรณี
ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยังเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ได้ เพื่อดำเนินกำรยื่นคำร้องขอดำเนินกำร
ตำมสิ ทธิขำ้ งต้นได้ รำยละเอียดกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer - DPO) ดังนี้
Email
สถานที่ติดต่ อ

dpo@gmmgrammy.com
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 50 ถนนสุ ขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110

ท่ำนสำมำรถ download แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล ตำมไฟล์ดำ้ นล่ำงนี้ และส่งแบบฟอร์ม พร้อม
เอกสำรยืนยันตัวตนตำมที่ระบุในแบบฟอร์มมำยัง DPO เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินกำรใช้สิทธิตำมข้ำงต้น
Link แบบฟอร์มกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/
ทั้งนี้ ท่ำนไม่จำเป็ นต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยใดๆในกำรดำเนินกำรตำมสิ ทธิขำ้ งต้น โดยบริ ษทั จะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ตำมคำร้องของท่ำนภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับคำร้องขอดังกล่ำว
10. รายละเอียดผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่ อ
สถานที่ติดต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 50 ถนนสุ ขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ : 02-669-9000, 02-669-9999

11. รายละเอียดเจ้ าหน้ าที่ค้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
Email
สถานที่ติดต่ อ

dpo@gmmgrammy.com
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 50 ถนนสุ ขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110
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(สำหรับ ลูกค้ำ Line Official @GMMMusicStore)
12. รายละเอียดหน่ วยงานกากับดูแล
ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อลูกจ้ำงหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฝ่ ำฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถร้องเรี ยนต่อหน่วยงำนกำกับดูแล ตำมรำยละเอียดดังนี้
ชื่ อ
สถานที่ติดต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์ : 02-142-1033
Email : pdpc@mdes.go.th
ระยะเวลำในกำรติดต่อ / ร้องเรี ยน เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดต่อไป
13. การเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั ทั้งนี้ บริ ษทั มีสิทธิ เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลมีผลใช้บงั คับต่อไปได้ตำมวัตถุประสงค์เดิม โดยหำกท่ำนไม่ประสงค์ที่จะให้บริ ษทั เก็บ
รวมรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวต่อไปภำยหลัง พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลใช้บงั คับแล้ ว ท่ำนสำมำรถแจ้ง
ยกเลิกควำมยินยอมได้ตำมช่องทำงกำรใช้สิทธิเพิกถอนควำมยินยอมตำมนโยบำยฉบับนี้
14. นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของ Website อื่น
นโยบำยควำมคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพำะสำหรับกำรให้บริ กำรผ่ำน Website ของบริ ษทั เท่ำนั้น หำกท่ำนได้
กด Link ไปยัง Website อื่น (แม้จะผ่ำนช่องทำงใน Website ของบริ ษทั ก็ตำม) ท่ำนจะต้องศึกษำและปฏิบตั ิตำมนโยบำย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรำกฏใน Website นั้นๆ แยกต่ำงหำกจำกของบริ ษทั
15. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะทำกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยคุ้มครองข้อมูล ส่ วนบุคคลเป็ นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิ บัติ แ ละ
กฎหมำย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
ด้วยกำร update ข้อมูลลงใน website ของบริ ษทั โดยเร็ วที่สุด ปั จจุบนั นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ได้ รับการ
ทบทวนปรับปรุงล่าสุ ดเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565

7

