(สำหรับ คู่ค้ำ พันธมิตรธุรกิจ)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสาหรับ คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ (Vendor Supplier Privacy Policy)
บริษัท เกิดฟ้า จากัด
บริ ษทั เกิ ดฟ้ า จากัด ( “บริ ษทั ” ) เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ตระหนักเห็ นถึงความสาคัญในความเป็ น
ส่ วนตัวและการคุม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของคู่คา้ พันธมิตรธุ รกิ จ ที่ เป็ นบุคคล และ/หรื อ นิ ติบุคคล
(รวมเรี ยกว่า “ท่าน”) ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ให้มีนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับคู่คา้ พันธมิตรธุรกิจ เพื่ออธิ บาย
ให้ท่านทราบว่า บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างไร ข้อมูลใดบ้างที่บริ ษทั จัดเก็บ มีวตั ถุประสงค์ใดใน
การประมวลผลข้อมูล การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่างไร สิ ทธิ ของท่ านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุ คคล
รวมถึงสิ ทธิ ต่างๆ ที่ ท่านจะได้รับความคุม้ ครองในส่ วนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ตามที่ ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. นโยบายนีม้ ผี ลใช้ บังคับกับใคร
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั เกิดฟ้ า จากัด ( “บริ ษทั ”) เก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูล ส่ วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็ น คู่คา้ พันธมิตรธุ รกิ จ ที่ เป็ นบุคคล และ/หรื อ นิ ติ
บุคคลที่ติดต่อทาธุรกรรมกับบริ ษทั อันหมายรวมถึง ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอานาจของนิ ติบุคคล ที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วย
กฎหมายเพื่อทานิติกรรมสัญญากับบริ ษทั ด้วย
2. นิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนั้นได้ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่มีความละเอียดอ่อนและเสี่ ยง
ต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม ประกอบด้วย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน
ลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุ กรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทานองเดี ยวกันตามที่คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
คู่คา้ พันธมิตรธุรกิจ หมายถึง Vendor Supplier บุคคล และ/หรื อ นิ ติบุคคล ที่ติดต่อทาธุรกรรมกับบริ ษทั เช่น การรับจ้าง
ให้บริ การดูแลระบบวิศวกรรมอาคารให้ แก่บริ ษทั ในการปรับปรุ ง ตกแต่ง ซ่ อมแซม บารุ งรักษา พื้นที่สานักงาน สิ่ ง
อานวยความสะดวกในอาคาร รวมถึง การให้บริ การรักษาความปลอดภัย บริ การดูแลรักษาความสะอาด บริ การจัดหาผูเ้ ช่า
พื้นที่ (Agency) ให้แก่บริ ษทั และหมายรวมถึง ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอานาจที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อทานิ ติ
กรรมสัญญากับบริ ษทั ด้วย
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3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั ได้จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลซึ่งบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบ
ในลาดับต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมจากท่าน มีดงั ต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่ วนตัวที่บ่งชี้ตวั ตน เช่น ชื่ อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้านของคู่คา้ ที่เป็ นบุคคล ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอานาจกรณี คู่คา้ นิติบุคคล ข้อมูลของพนักงาน ช่าง, รปภ. และแม่บา้ น
ที่ เป็ นพนักงานในสังกัดของบริ ษทั คู่คา้ หรื อพันธมิตร ประกอบด้วย ชื่ อ-สกุล สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบี ยนบ้าน
สาเนา passport work permit ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ Email Line ID
3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีและหมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
4. ข้อมูลอื่นๆที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามสัญญา เช่น หนังสื อรับรองบริ ษทั เลขทะเบียนนิ ติบุคคล ภพ20
เป็ นต้น
กรณี บริ ษทั ได้รับสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่คา้ บุคคล หรื อ ผูแ้ ทน / ผูร้ ั บมอบอานาจของคู่คา้ นิ ติบุคคล เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตวั ตนของคู่คา้ และ/หรื อทาสัญญาจัดซื้ อจัดจ้าง สัญญารับจ้างให้บริ การกับบริ ษทั ข้อมูลที่
ได้รับจะมีขอ้ มูลศาสนาด้วย ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) บริ ษทั ขอแจ้งให้
ทราบว่า บริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ศาสนา) จากท่าน ยกเว้นในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับ
ความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้บริ ษทั จะกาหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบตั ิ และเป็ นไปตามที่กฎหมายอนุญาต
4. แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้




จากท่ านโดยตรง เช่ น เมื่อท่ านมีปฏิ สัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นการติ ดต่อสื่ อสารทาง Email โทรศัพท์
นามบัตร ไปรษณี ย ์ เป็ นต้น หรื อ เมื่อท่านได้ส่งใบเสนอราคาให้บริ ษทั หรื อ ท่านได้เข้าทาสัญญาเพื่อให้บริ การ
แก่บริ ษทั
จากบริ ษทั คู่คา้ หรื อพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านทางานให้ ดาเนินการแทน หรื อเป็ นตัวแทน (กรณี พนักงาน ช่าง รปภ
แม่บา้ น ที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั คู่คา้ หรื อพันธมิตร)

5. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพื่อทาสัญญาจัดซื้ อจัดจ้าง สัญญาว่าจ้างบริ การตามที่ ท่านเป็ นผูใ้ ห้บริ การ เช่น บริ การดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร
ให้แก่บริ ษทั การบริ การรักษาความปลอดภัย บริ การรักษาดูแลความสะอาด บริ การปรับปรุ ง ตกแต่ง ซ่ อมแซม
บารุ งรักษา พื้นที่ บริ การของบริ ษทั สิ่ งอานวยความสะดวกในอาคาร และรวมถึง บริ การตัวแทนจัดหาผูเ้ ช่าพื้นที่
(Agency) โดยเป็ นไปตามฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา
2) เพื่อชาระค่าสิ นค้า-บริ การ ให้แก่คู่คา้ พันธมิตรธุรกิ จ หรื อ ชาระค่า Commission ให้แก่ Agency ที่ จดั หาผูเ้ ช่าพื้นที่
ให้แก่บริ ษทั
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3) เพื่อบังคับและปกป้ องสิ ทธิ ตามกฎหมายและข้อเรี ยกร้ องของบริ ษทั เช่ น การระงับและการจัดการข้อพิพาท การ
ดาเนินการตามสัญญา และก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรื อปกป้ องสิ ทธิตามข้อเรี ยกร้องต่างๆ
4) การปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมายและคาสัง่ ของหน่วยงานรัฐเช่น เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อให้
ความร่ วมมือกับศาล ผูก้ ากับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ในกรณี ที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้วา่
บริ ษ ัท ต้อ งด าเนิ น การดัง กล่ าว และเมื่ อ การเปิ ดเผยข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นจ าเป็ นต่ อการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย
กระบวนพิจารณา หรื อคาสั่งจากรั ฐโดยเคร่ งครั ด เพื่อออกใบกากับภาษี เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลแก่ หน่ วยงานทางภาษี
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรื อหน่วยงานของรัฐอื่นๆ และเพื่อการ
สื บสวนสอบสวนหรื อป้ องกันอาชญากรรม
6. บริษัทจัดการกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร
บริ ษทั มีวธิ ีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้
 บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบจัดเก็บเอกสาร และใน ระบบ Database ของบริ ษทั ที่ มีมาตรการการ
ปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีระบบป้ องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ (Access Control)
 บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยแก่ผใู ้ ด เว้นแต่กรณีจาเป็ น โดยบริ ษทั
จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเท่าที่จาเป็ น สมควรแก่กรณี และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กากับดูแล รวมถึงในกรณี ที่มี
การร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้ องร้องหรื อดาเนิ นคดี
ตามกฎหมาย หรื อ เป็ นการร้ อ งขอจากหน่ ว ยงานเอกชน หรื อ บุ ค คลภายนอกอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการทางกฎหมายรวมถึงในกรณี ที่มีความจาเป็ นตามสมควรในการบังคับใช้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขการใช้
ของบริ ษทั
บริ ษทั อาจมีความจาเป็ นในการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังหน่ วยงานต่างประเทศหรื อองค์กรระหว่างประเทศ
เฉพาะเท่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั และมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguard) และ
ท่านสามารถบังคับใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับได้ที่ดีกว่าหรื อเทียบเท่า
กับมาตรฐานของบริ ษทั
7. บริษัทเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร และเก็บรักษาเป็ นระยะเวลานานเท่ าใด
บริ ษทั มีวธิ ีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้
1. ลักษณะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 กรณีได้ รับข้ อมูลแบบกระดาษ – บริ ษทั จะนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาในรู ปแบบกระดาษมาเรี ยบเรี ยง
ในระบบ Database พร้อมกับสแกนเอกสารกระดาษของบริ ษทั ให้อยูใ่ นรู ปไฟล์ PDF ที่แก้ไขไม่ได้แต่
สามารถนากลับมาอ้างอิงได้โดยเนื้ อความไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อดาเนิ นการเรี ยบเรี ยงและสแกนเป็ นไฟล์
PDF เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จะดาเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นรู ปแบบกระดาษในตูเ้ ก็บเอกสาร
ที่มีความมัน่ คงปลอดภัยและจากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
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 กรณีเอกสารหนังสื อส่ งตัวพนักงาน คนงานของคู่ค้า – บริ ษทั จะดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่
อยูใ่ นรู ปแบบกระดาษในตูเ้ ก็บเอกสารที่มีความมัน่ คงปลอดภัยและจากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น
 กรณีได้ รับข้ อมูลแบบดิจิทัล – บริ ษทั จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บรักษาไว้บน Database ของบริ ษทั ทันที
ทั้งนี้ Database ของบริ ษทั มีระบบป้ องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (unauthorized access) และ
มาตรการปกป้ องรักษาที่เพียงพอ (Data protection measure)
2. สถานที่จดั เก็บ : ระบบ Database และ ระบบเก็บเอกสารที่มีการจากัดการเข้าถึงและมีมาตรการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม
3. ระยะเวลาจัดเก็บ
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่ เหมาะสมและจาเป็ น และเป็ นไปตามที่ กฎหมาย
กาหนด ได้แก่
 คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาของสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้าง สัญญาว่าจ้างบริ การ
เมื่อสัญญาจัดซื้ อจัดจ้าง สัญญาว่าจ้างบริ การ สิ้ นสุ ดลง ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านต่อไปอีก เป็ นเวลา 10 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบย้อนหลัง
กรณี อาจเกิด ข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกาหนด
สาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานช่าง, รปภ ที่ส่งมาจากบริ ษทั คู่คา้ หรื อพันธมิตร หลังจากที่
พนักงานของคู่คา้ หรื อพันธมิตรได้พน้ จากหน้าที่แล้ว บริ ษทั จะเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา 90 วัน แล้ว
จึงลบ ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานดังกล่าว
4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ ได้กาหนดไว้เบื้องต้นแล้ว หรื อบริ ษทั ไม่มีสิทธิ หรื อไม่สามารถ
อ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านแล้ว บริ ษทั จะดาเนิ นการทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ด้วยวิธีการ ลบ หรื อ นิรนาม ข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บและประมวลผล
8. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เพื่อดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิ ดเผยหรื อนาส่ งให้กบั
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก ดังนี้
1. ภายในบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรื อนาส่งให้กบั หน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีบทบาท
หน้าที่เท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยบุคคลหรื อทีมงานเหล่านี้ ของบริ ษทั จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายที่ เกี่ ยวข้องโดยกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบ เช่น ฝ่ ายธุ รการ, ฝ่ าย
บัญชี เป็ นต้น
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2. ภายนอกบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรื อนาส่งให้กบั องค์กรภายนอก ดังนี้
 หน่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล หรื อ หน่ ว ยงานอื่น ตามที่ก ฎหมายก าหนด เช่ น กรมสรรพากร หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่อาศัยอานาจตามกฎหมาย
9. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ท่านมีสิทธิในการดาเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลท่าน ท่านมีสิทธิ ที่จะเพิกถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านอยูก่ บั บริ ษทั เว้นแต่มีขอ้ จากัดสิ ทธิ น้ นั โดย
กฎหมายหรื อมีสญ
ั ญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษา/สอบถาม
ถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม
2. สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right of Access)
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริ ษทั ทาสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ เพื่อความ
เป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริ ษทั ต้องขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตนของท่านก่อนจะให้ขอ้ มูลตามที่ท่านขอ
3. สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง (Right to rectification)
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
4. สิทธิในการลบข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to erasure)
ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อ
เห็นว่าบริ ษทั หมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรื อเมื่อท่านได้
ใช้สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมหรื อใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
5. สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to restriction of processing)
ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลของท่านชัว่ คราว ในกรณี ที่บริ ษทั อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบคาร้องขอใช้สิทธิ แก้ไขหรื อขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อกรณี ที่บริ ษทั
หมดความจาเป็ นและต้องลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริ ษทั
ระงับการใช้แทน
6. สิทธิในการให้ โอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to data portability)
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี ที่บริ ษทั ได้ทาให้ขอ้ มูลนั้นอยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้
งานโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่สามารถทาได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ส่ งหรื อโอน
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ข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดาเนิ นการได้
เพราะเหตุทางเทคนิ ค ทั้งนี้ บริ ษทั อาจขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปฏิ เสธการใช้สิทธิ ของท่านตามข้อนี้ ตามที่ บริ ษทั
เห็นสมควร
7. สิทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to object)
ท่านมีสิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านนั้น ทาขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ
คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้วา่ มีความสาคัญยิ่ง
กว่าสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของท่าน หรื อเป็ นไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการต่อสูใ้ นการฟ้ องร้องตาม
กฎหมายตามแต่กรณี
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ได้ เพื่อดาเนินการยืน่ คาร้องขอดาเนินการ
ตามสิ ทธิขา้ งต้นได้ รายละเอียดการติดต่อ มีดงั นี้
เจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
โทรศัพท์ : 02-669-9126
Email : dpo@guertfah.com
บริษัท เกิดฟ้า จากัด
เลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
ท่านสามารถ download แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล ตามไฟล์ดา้ นล่างนี้ และส่งแบบฟอร์ม พร้อม
เอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในแบบฟอร์มมายัง DPO เพื่อยืน่ คาร้องขอดาเนินการใช้สิทธิตามข้างต้น
https://www.gmmgrammyplace.com/wp-content/uploads/2022/05/Formกลาง_แบบคาร้ องขอใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล_เกิดฟ้ า.pdf

ทั้งนี้ ท่านไม่จาเป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆในการดาเนินการตามสิ ทธิขา้ งต้น โดยบริ ษทั จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
ตามคาร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับคาร้องขอดังกล่าว
10. รายละเอียดผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เกิดฟ้ า จากัด
เลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-669-9126
Email: dpo@guertfah.com
11. รายละเอียดเจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ
สถานทีต่ ดิ ต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

สถานทีต่ ดิ ต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

เลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-669-9126
Email: dpo@guertfah.com
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(สำหรับ คู่ค้ำ พันธมิตรธุรกิจ)
12. รายละเอียดหน่ วยงานกากับดูแล
ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อลูกจ้างหรื อพนักงานของบริ ษทั ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรี ยนต่อหน่วยงานกากับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
สถานทีต่ ดิ ต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์ : 02-142-1033
Email : pdpc@mdes.go.th
ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรี ยน เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
13. การเปลีย่ นแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะท าการพิจ ารณาทบทวนนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลเป็ นประจ า เพื่อให้สอดคล้อ งกับแนวปฏิ บัติและ
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
ด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของบริ ษทั โดยเร็ วที่สุด ปั จจุบนั นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ได้ รับการ
ทบทวนปรับปรุงล่ าสุ ดเมือ่ 27 เมษายน 2565
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