(สำหรับ นักศึกษำฝึ กงำน)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลสาหรับ นักศึกษาฝึ กงาน (Trainee Privacy Policy)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครื อแกรมมี่
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน) และ บริ ษทั ในเครื อแกรมมี่ (รวมเรี ยกว่ำ “บริ ษทั ”) เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่ำนได้ตระหนักเห็นถึงควำมสำคัญในควำมเป็ นส่ วนตัวและกำรคุม้ ครองควำมปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล
ของนักศึกษำฝึ กงำน ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ให้มีนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลสำหรับนักศึกษำฝึ กงำน เพื่ออธิ บำยให้
ท่ำนทรำบว่ำ บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร ข้อมูลใดบ้ำงที่บริ ษทั จัดเก็บ มี วตั ถุประสงค์ใดในกำร
ประมวลผลข้อมูล กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร สิ ทธิ ของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึง
สิ ทธิ ต่ำงๆ ที่ท่ำนจะได้รับควำมคุม้ ครองในส่ วนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน ตำมที่ได้กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
อนึ่ง กรณี นกั ศึกษำฝึ กงำนหรื อผูท้ ี่อำยุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ บริ ษทั จำเป็ นต้องได้รับควำมยินยอมจำก พ่อแม่ หรื อผูป้ กครอง
ของท่ำนด้วยก่อนกำรรับสมัครและพิจำรณำคัดเลือกท่ำนเข้ำฝึ กงำน ดังนั้น ก่อนที่ท่ำนจะส่งข้อมูลใดๆมำให้บริ ษทั ขอให้
ท่ำนดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำก พ่อแม่ หรื อ ผูป้ กครองให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน โดยทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงดำเนินกำรใดๆกับข้อมูลของผู ้ที่อำยุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์นบั จำกวันสมัครโดยปรำศจำกควำมยินยอม
จำก พ่อแม่ หรื อ ผูป้ กครองทั้งสิ้น
1. นโยบายนีม้ ีผลใช้ บังคับกับใคร
นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน) และ บริ ษทั ใน
เครื อแกรมมี่ ( “บริ ษทั ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยในฐำนะผูค้ วบคุมข้อมูล ของท่ำนในขั้นตอนกำรรับสมัครฝึ กงำน
(Recruitment) และขั้นตอนที่ท่ำนได้รับคัดเลือกเป็ นนักศึกษำฝึ กงำน รวมถึง ข้อมูลของบุคคลใดๆที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
ท่ำน เช่น บุคคลอ้ำงอิง บุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิน เป็ นต้น
2. นิยาม
ข้อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data) หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทำให้สำมำรถระบุตวั 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
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั ได้จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จำเป็ นและเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรใช้ขอ้ มูลซึ่งบริ ษทั จะแจ้งให้ทรำบ
ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวม สำมำรถจำแนกประเภทได้ดงั ต่อไปนี้
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(สำหรับ นักศึกษำฝึ กงำน)
ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคล

รายละเอียด

ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐำน

ชื่อ-นำมสกุล รู ปถ่ำย เพศ วันเดือนปี เกิด อำยุ เลขที่ประจำตัวประชำชน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยูต่ ำม
ทะเบียนบ้ำน Email เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลอื่นๆ

ประวัติกำรศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ คณะ วิชำเอก โท ประวัติกำรทำกิจกรรมในมหำวิทยำลัย รวมถึง
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องข้อมูลจำกกำรทดสอบหรื อสัมภำษณ์ บันทึกภำพจำกกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

ข้อมูลบุคคลที่ 3

ชื่อ-นำมสกุลของ บิดำ มำรดำ ผูป้ กครอง บุคคลติดต่อกรณี ฉุกเฉิน ชื่อ-เบอร์โทรอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
โดยบริ ษทั จะถือว่ำท่ำนได้รับควำมยินยอมจำกบุคคลดังกล่ำวเรี ยบร้อยแล้ว ก่อนกำรให้ขอ้ มูลแก่
บริ ษทั

เมื่อบริ ษทั ได้รับ สำเนำบัตรประชำชนของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรยืนยันตัวตนในกำรรับสมัครฝึ กงำน ข้อมูลในบัตร
ประชำชนที่ได้รับจะมีขอ้ มูลศำสนำ และ/ หรื อหมู่โลหิตด้วย ซึ่ งเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) บริ ษทั ขอ
แจ้งให้ทรำบว่ำ บริ ษทั ไม่มีนโยบำยจัดเก็บข้อมูลศำสนำและหมู่โลหิ ตของท่ำน ในกรณี ดงั กล่ำว บริ ษทั ขอให้ท่ำนปกปิ ด
ข้อมูลศำสนำและหมู่โลหิ ต หำกท่ำนมิได้ปกปิ ดข้อมูลข้ำงต้น ถือว่ำท่ำนอนุญำตให้บริ ษทั ดำเนินกำรปกปิ ดข้อมูลเหล่ำนั้น
และถือว่ำเอกสำรที่มีกำรปกปิ ดข้อมูลดังกล่ำว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยทุกประกำร ทั้งนี้ หำก บริ ษทั ไม่
สำมำรถปกปิ ดข้อมูลได้เนื่องจำกข้อจำกัดทำงเทคนิคบำงประกำร บริ ษทั จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวเพื่อเป็ นส่ วน
หนึ่งของเอกสำรยืนยันตัวตนของท่ำนเท่ำนั้น
อย่ำงไรก็ตำม หำก บริ ษทั มีควำมจำเป็ นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อน เพื่อวัตถุประสงค์ใด บริ ษทั จะ
ดำเนินกำรขอควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำนก่อน
4. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อำจได้รับข้อมูลของท่ำนผ่ำนช่องทำงกำรรับสมัครฝึ กงำน ดังนี้
1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง
จำกกระบวนกำรรับสมัครฝึ กงำน กำรกรอกข้อมูลใบสมัครฝึ กงำน เอกสำรแนบประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำ
ฝึ กงำน แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์
2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่น
บริ ษทั อำจรวบรวมข้อมูลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น มหำวิทยำลัย หรื อสถำนศึกษำของท่ำน
5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยมีวตั ถุประสงค์ภำยใต้ฐำนในกำรประมวลผล
ข้อมูล ดังต่อไปนี้
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(สำหรับ นักศึกษำฝึ กงำน)
ข้ อที่
วัตถุประสงค์
การสมัครฝึ กงาน
1. เพื่อดำเนิ นกำรที่ จำเป็ นในกำรพิจำรณำและคัดเลื อกผูส้ มัครฝึ กงำน ซึ่ งหมำยควำมรวมถึ ง
ขั้นตอนสมัครผ่ำนช่องทำงกำรสมัครฝึ กงำนออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ บริ ษทั กำรสมัคร
ฝึ กงำนผ่ ำ นทำงบริ ษ ัท โดยตรง กำรพิ จ ำรณำรั บ นัก ศึ ก ษำฝึ กงำนตำมรำยชื่ อ ที่ ไ ด้รั บ จำก
มหำวิทยำลัย วิทยำลัย หรื อสถำนศึกษำ ขั้นตอนกำรสัมภำษณ์ ขั้นตอนกำรประเมินคัดเลือก
ขั้นตอนกำรเสนอสัญญำเข้ำฝึ กงำนให้แก่ท่ำน และกระบวนกำรบริ หำรงำนบุคคลอื่น ๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำและคัดเลือกเข้ำฝึ กงำนกับบริ ษทั
เมื่อได้ รับคัดเลือกเป็ นนักศึกษาฝึ กงาน
2. เพื่อกำรดำเนิ นกำรตำมสัญญำระหว่ำงที่ท่ำนเข้ำฝึ กงำนกับ บริ ษทั เช่น กำรลงเวลำเข้ำ -ออก
ฝึ กงำน กำรศึกษำดูงำน กำรอนุญำตเข้ำระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรฝึ กงำน
รวมถึงกำรทำสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
3. เพื่อกำรประเมินผลกำรฝึ กงำนของท่ำน เช่น กำรประเมินผลทักษะกำรเรี ยนรู ้ กำรประเมินผล
ทักษะกำรปฏิบตั ิงำนรำยวิชำ กำรให้ขอ้ สังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อนักศึกษำฝึ กงำน
รำยบุคคล ตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยกำหนด
4. เพื่อเก็บเป็ นฐำนข้อมูลและใช้ยืนยันประวัติกำรฝึ กงำนของท่ำน
5. เพื่อกำรติดต่อประสำนงำนต่ำง ๆ ระหว่ำงกำรฝึ กงำน
6. เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในบริ เวณอำคำรหรื อสถำนที่ของบริ ษทั และกำรประเมิ น
ควำมเสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงกำรติดต่อขอออกบัตรเพื่อเข้ำปฏิบตั ิงำนในสถำนที่ของ
บริ ษทั กำรแลกบัตรเข้ำออกอำคำร กำรบันทึกข้อมูลกำรเข้ำออก และกำรบันทึกภำพภำยใน
อำคำรหรื อสำนักงำน ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

ฐานทางกฎหมาย
กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ

กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ

ประโยชน์โดยชอบธรรม

ประโยชน์โดยชอบธรรม
ประโยชน์โดยชอบธรรม
ประโยชน์โดยชอบธรรม

บริ ษทั ขอแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำ กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษำฝึ กงำน และบุคคลอื่นที่ผสู ้ มัครฝึ กงำน หรื อ
นักศึกษำฝึ กงำนได้ให้ขอ้ มูลไว้กบั บริ ษทั นั้น เรำอำศัยฐำนทำงกฎหมำยประกำรต่ำง ๆ ตำมที่แจ้งไว้น้ ี โดยไม่ได้อำศัยควำม
ยินยอม แต่อย่ำงไรก็ตำม อำจมีกำรประมวลผลข้อมูล ส่ วนบุคคลในบำงกรณี ที่เรำไม่อำจใช้ฐำนทำงกฎหมำยเหล่ำนี้ได้ เช่น
กรณี ที่กฎหมำยกำหนดให้จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่มี
ควำมละเอียดอ่อน (Sensitive data) เป็ นต้น ในกรณี เช่ นนั้น บริ ษทั จะขอควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำน (โปรดอ่ำน
เอกสำรขอควำมยินยอมของเรำเพิ่มเติมจำกเอกสำรนี้) และในกรณี ที่ท่ำนเป็ นผูส้ มัครฝึ กงำน หรื อนักศึกษำฝึ กงำน และได้
ให้ขอ้ มูลของบุคคลในครอบครัวหรื อบุคคลอื่นแก่เรำนั้น ท่ำนจะต้องรับผิดชอบในกำรแจ้งให้บุคคลเหล่ำนั้นทรำบถึงแบบ
แจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรื อดำเนินกำรขอควำมยินยอม (หำกจำเป็ น)
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมข้ำงต้นเป็ นข้อมูลที่จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อกำรปฏิบตั ิตำมคำขอของท่ำน
ก่อนกำรทำสัญญำฝึ กงำน หำกท่ำนไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่จำเป็ นดังกล่ำว บริ ษทั อำจไม่สำมำรถพิจำรณำคัดเลือกท่ำนเข้ำ
ฝึ กงำนกับบริ ษทั ได้
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6. บริษัทจัดการกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่างไร
เมื่อบริ ษทั ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแล้ว บริ ษทั จะดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้
• บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลของท่ำนไว้ในระบบจัดเก็บเอกสำร และใน ระบบ Database โดยผ่ำนระบบของของฝ่ ำย
บุคคลที่มีมำตรกำรกำรปกป้องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เหมำะสม และมีระบบป้ องกันกำรเข้ำถึงโดยมิชอบ
(Access Control)
• บริ ษท
ั จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนเป็ นควำมลับและจะไม่เปิ ดเผยแก่ผใู ้ ด เว้นแต่กรณีจาเป็ น โดยบริ ษทั
จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เฉพำะเท่ำที่จำเป็ น สมควรแก่กรณี และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดเท่ำนั้น
เช่น มหำวิทยำลัยหรื อสถำนศึกษำของท่ำน รวมถึงสถำบันหรื อหน่วยงำนที่ท่ำนสมัครงำน
7. บริษัทเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่างไร และเก็บรักษาเป็ นระยะเวลานานเท่ าใด
บริ ษทั มีวิธีกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังนี้
1. ลักษณะกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
i. กรณีได้ รับข้ อมูลแบบกระดาษ – บริ ษทั จะนำข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับมำในรู ปแบบกระดำษ
มำสแกนเอกสำรกระดำษ ให้อยู่ในรู ปไฟล์ PDF ที่แก้ไขไม่ได้แต่สำมำรถนำกลับมำอ้ำงอิงได้
โดยเนื้อควำมไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อดำเนินกำรเรี ยบเรี ยงและสแกนเป็ นไฟล์ PDF เรี ยบร้อยแล้ว
บริ ษทั จะดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นรู ปแบบกระดำษในตูเ้ ก็บเอกสำรที่มีควำม
มัน่ คงปลอดภัยและจำกัดกำรเข้ำถึงเฉพำะบุคคลที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น
ii. กรณีได้ รับข้ อมูลแบบดิจิทัล – บริ ษทั จะนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำเก็บรักษำไว้บน Database ของ
บริ ษัท ทัน ที ทั้ง นี้ Database ของบริ ษัท มี ร ะบบป้ อ งกัน กำรเข้ำ ถึ ง โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ ำต
(unauthorized access) และ มำตรกำรปกป้องรักษำที่เพียงพอ (Data protection measure)
2. สถำนที่จดั เก็บ : ระบบ Database และระบบจัดเก็บเอกสำรสำรของบริ ษทั ที่มีมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย
ของข้อมูลอย่ำงเหมำะสม
3. ระยะเวลำจัดเก็บ
บริ ษทั จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำที่เหมำะสมและจำเป็ น และเป็ นไปตำมที่กฎหมำย
กำหนด ได้แก่
• นักศึกษาฝึ กงานที่ไม่ ได้ รับการคัดเลือก บริ ษทั จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ เป็ นเวลำ 1
ปี นับจำกวันที่ สิ้นสุ ดกระบวนกำรสรรหำนักศึ กษำฝึ กงำน (Recruitment & Interview) เพื่อเป็ น
หลักฐำนว่ำบริ ษทั ได้พิจำรณำคัดเลือกท่ำนอย่ำงยุติธรรมแล้ว
• กรณีท่านได้ รับคัดเลือกเป็ นนักศึกษาฝึ กงาน บริ ษทั จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนตลอด
ระยะเวลำของสัญญำฝึ กงำน
เมื่อสัญญำจ้ำงสิ้ นสุ ดลง ไม่ว่ำด้วยเหตุใด บริ ษทั จะเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนต่อไปอีก
เป็ นเวลำ 1 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพิสูจน์ตรวจสอบกรณี อำจเกิด ข้อพิพำทภำยในอำยุควำม
ตำมที่กฎหมำย
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4. เมื่อพ้นระยะเวลำจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้นแล้ว หรื อบริ ษทั ไม่มีสิทธิ หรื อไม่สำมำรถ
อ้ำงฐำนในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำนแล้ว บริ ษทั จะดำเนินกำรทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน
ด้วยวิธีกำร ลบ ทำลำย หรื อ นิรนำม ข้อมูลภำยใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นสุ ดระยะเวลำจัดเก็บและประมวลผล
8. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบำยฉบับนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิ ดเผยหรื อนำส่ งให้กบั
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริ ษทั และบุคคลหรื อหน่วยงำนภำยนอก ดังนี้

1. ภำยในบริ ษทั
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิ ดเผยหรื อนำส่ งให้กบั หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริ ษทั ฯ เฉพำะที่เกี่ยวข้องและมี
บทบำทหน้ำที่เท่ำที่จำเป็ นตำมวัตถุประสงค์เท่ำนั้น โดยบุคคลหรื อทีมงำนเหล่ำนี้ของบริ ษทั จะได้รับอนุญำตให้เข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
• เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริ หำรงำนบุคคล หรื อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอื่นๆ เฉพำะที่ เกี่ ยวข้อง โดยกำหนดสิ ทธิ์ กำรเข้ำถึ งข้อมูลตำม
บทบำทหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
• ผูบ้ ริ หำร หรื อผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรงของท่ำน ที่มีควำมรับผิดชอบในกำรบริ หำรหรื อตัดสิ นใจเกี่ยวกับท่ำน หรื อเมื่อ
ต้องเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทำงด้ำนงำนบุคคล

2. ภำยนอกบริ ษทั
บริ ษทั อำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่ำนให้แก่บุคคลภำยนอก ตำมควำมจำเป็ นที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
หรื อเปิ ดเผยต่อหน่วยงำนเช่น เช่น มหำวิทยำลัยหรื อสถำนศึกษำของท่ำน รวมถึงสถำบันหรื อหน่วยงำนที่ท่ำนสมัคร
งำน
9. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ท่ำนมีสิทธิในกำรดำเนินกำรใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
ในกรณี ที่ บริ ษทั ขอควำมยินยอมจำกท่ำน ท่ำนมีสิทธิ ในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมกับ บริ ษทั ได้ เว้นแต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมีขอ้ จำกัดโดยกฎหมำยหรื อ
สัญญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำน
ทั้งนี้ กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอม
ไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมำย
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
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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
เพรำะเหตุทำงเทคนิ ค ทั้งนี้ บริ ษทั อำจขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรปฏิเสธกำรใช้สิทธิ ของท่ำนตำมข้อนี้ ตำมที่ บริ 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
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(สำหรับ นักศึกษำฝึ กงำน)
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
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 50 ถนนสุ ขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ : 02-669-9000
Email: dpo@gmmgrammy.com
11. รายละเอียดเจ้ าหน้ าที่คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่ อ
สถานที่ติดต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

ช่ องทางการติดต่ อ
สถานที่ติดต่ อ

โทรศัพท์ : 02-669-9000
Email: dpo@gmmgrammy.com
เลขที่ 50 ถนนสุ ขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110

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. 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 5 พฤษภาคม 2565

7

