(สำหรับ ลูกค้ ำ)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสาหรับลูกค้ า (Customer Privacy Policy)
บริษัท เกิดฟ้า จากัด
บริ ษทั เกิ ดฟ้ า จากัด ( “บริ ษทั ” ) เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ตระหนักเห็ นถึงความสาคัญในความเป็ น
ส่ วนตัวและการคุ ม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุ คคลของลูกค้าบุ คคล และ ลูกค้าที่ เป็ นนิ ติบุคคล (รวมเรี ยกว่า
“ท่าน”) ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ให้มีนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับลูกค้า เพื่ออธิ บายให้ท่านทราบว่า บริ ษทั เก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างไร ข้อมูลใดบ้างที่บริ ษทั จัดเก็บ มีวตั ถุประสงค์ใดในการประมวลผลข้อมูล การ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร สิ ทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิ ทธิต่างๆ ที่ท่านจะได้รับ
ความคุม้ ครองในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. นโยบายนีม้ ผี ลใช้ บังคับกับใคร
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั เกิดฟ้ า จากัด ( “บริ ษทั ”) เก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็ น ลูกค้าบุคคล ลูกค้านิ ติบุคคลที่ประสงค์รับบริ การ
จากบริ ษทั อันหมายรวมถึง ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอานาจของนิ ติบุคคล ที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อทานิ ติกรรม
สัญญากับบริ 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 ข้อมู ลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุ กรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทานองเดี ยวกันตามที่คณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าบุคคล และ/หรื อ ลูกค้านิติบุคคล ที่ติดต่อสอบถามข้อมูลการเช่าพื้นที่ หรื อ มีความประสงค์ทาสัญญา
เช่าพื้นที่อาคาร/สานักงานกับบริ ษทั หรื อประสงค์ใช้บริ การที่จอดรถของบริ ษทั และหมายรวมถึง ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอานาจ
ที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูล หรื อ ทานิติกรรมสัญญากับบริ ษทั ด้วย
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
ทะเบียนบ้านของลูกค้าบุคคล ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอานาจกรณี ลูกค้านิติบุคคล สาเนาทะเบียนรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์
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2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ Email Line ID
3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชาระเงิน ข้อมูลบัญชีและหมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
4. ข้อมูลอื่นๆที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามสัญญา เช่น หนังสื อรับรองบริ ษทั เลขทะเบียนนิ ติบุคคล ภพ20
เป็ นต้น
กรณี บริ ษทั ได้รับสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของลูกค้า บุคคล หรื อ ผูแ้ ทน / ผูร้ ับมอบอานาจของลูกค้านิ ติบุคคล เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตวั ตนของลูกค้าที่ใช้บริ การ และ/หรื อทาสัญญาเช่าพื้นที่ ใช้บริ การที่จอดรถกับบริ ษทั ข้อมูลที่
ได้รับจะมีขอ้ มูลศาสนาด้วย ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) บริ ษทั ขอแจ้งให้
ทราบว่า บริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ศาสนา) จากลูกค้า ยกเว้นในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้า ทั้งนี้บริ ษทั จะกาหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบตั ิ และเป็ นไปตามที่กฎหมายอนุญาต
4. แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้






จากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์ มเพื่อ ทาสัญญาเช่าพื้นที่ ใช้บริ การที่ จอดรถกับบริ ษทั หรื อเมื่อ
ท่ านมี ป ฏิ สัมพันธ์กับ บริ ษทั รวมถึ งการมี ปฏิ สัมพัน ธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั การติ ดต่ อสื่ อสารทาง Email
โทรศัพท์ แบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณี ย ์ เป็ นต้น
ช่องทาง FB GMM Grammy Place บริ ษทั อาจมีการเก็บรวบรวมชื่อผูใ้ ช้ Facebook หรื อ เบอร์โทรติดต่อกลับของ
ท่านเมื่อท่านทาการติดต่อกับบริ ษทั ผ่านช่องทาง FB Chat ไม่ว่าจะเป็ นการสอบถามข้อมูล หรื อแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับบริ การของบริ ษทั ตามที่ท่านร้องขอ
จาก Agency ที่บริ ษทั แต่งตั้ง ให้เป็ นตัวแทนในการจัดหาผูเ้ ช่าอาคารสานักงาน หากมีผสู ้ นใจเช่าพื้นที่สานักงาน
ของบริ ษทั Agency จะส่งข้อมูลมาให้บริ ษทั เพื่อพิจารณาเสนอพื้นที่เช่า

5. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เว้นแต่ในบางกรณี โดยเฉพาะที่บริ ษทั ต้องอาศัยฐานความยินยอมของท่าน บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา สาหรับการเริ่ มต้นทาสัญญาหรื อการเข้าทาสัญญาหรื อปฏิบตั ิตาม
สัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของบริ ษทั (3) ฐานประโยชน์โดยธรรม
ของบริ ษทั และของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญสมดุลกับผลประโยชน์และสิ ทธิ เสรี ภาพขั้นพื้นฐาน
ของท่านในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของ
บุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สาหรับการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐ
และ/หรื อ (6) เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้น
ต่อสู ้ สิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
1. วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ดาเนินการโดยต้องขอความยินยอมจากท่าน
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การตลาดและการติดต่ อสื่อสาร เพื่อทาการตลาด การติดต่อสื่ อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การ
เสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตื อน การแจ้งข่าวสารและการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และบริ การโดย
บริ ษทั และ/หรื อบุคคลภายนอกที่บริ ษทั ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้

2. วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ดาเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพื่อให้บริ การตามที่ท่านร้องขอ เช่น การบริ การให้เช่าพื้นที่ สานักงานโดยเข้าทาสัญญาเช่ากับลูกค้า การให้บริ การที่
จอดรถแบบรายเดือน การต่ออายุสญ
ั ญา การยุติสญ
ั ญา โดยเป็ นไปตามฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา
2) เพื่อออกใบเสร็ จรับเงิน ใบกากับภาษี ให้แก่ลูกค้า
3) เพื่อออกบัตรผ่านสาหรับเข้า-ออกที่จอดรถสาหรับผูใ้ ช้บริ การที่จอดรถแบบรายเดือน
4) การตลาดและการติดต่อสื่ อสาร เช่น เพื่อมอบสิ ทธิพิเศษ การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชัน่ โฆษณา การแจ้ง
เตือน ข่าวสาร ข้อมูล ซึ่ งเป็ นไปตามฐานประโยชน์โดยชอบธรรมของบริ ษทั โดยลูกค้าสามารถคาดหมายได้ถึง
ข้อเสนอที่บริ ษทั อาจนาเสนอ โดยไม่ละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของลูกค้า หรื อ เป็ นไปตามความพึงพอใจที่ท่านได้แสดงต่อ
บริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม
5) เพื่อบังคับและปกป้ องสิ ทธิ ตามกฎหมายและข้อเรี ยกร้ องของบริ ษทั เช่ น การระงับและการจัดการข้อพิพาท การ
ดาเนินการตามสัญญา และก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรื อปกป้ องสิ ทธิตามข้อเรี ยกร้องต่างๆ
6) 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 โดยผ่านระบบของบริ ษทั ที่มี
มาตรการปกป้ 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 หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลการให้บริ การ หรื อ
หน่วยงานกากับดูแลลูกค้า รวมถึงในกรณี ที่มีการร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย อาทิ การ
ร้ อ งขอข้อ มู ล เพื่ อ การฟ้ องร้ อ งหรื อ ด าเนิ น คดี ต ามกฎหมาย หรื อ เป็ นการร้ อ งขอจากหน่ ว ยงานเอกชน หรื อ
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บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายรวมถึงในกรณี ที่มีความจาเป็ นตามสมควรใน
การบังคับใช้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขการใช้ของบริ 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
และนาเข้าในระบบ Database พร้อมกับสแกนเอกสารกระดาษของบริ ษทั ให้อยูใ่ นรู ปไฟล์ PDF ที่แก้ไข
ไม่ได้แต่สามารถนากลับมาอ้างอิงได้โดยเนื้ อความไม่เปลี่ยนแปลง เมื่ อดาเนิ นการนาเข้าข้อมูล และ
สแกนเป็ นไฟล์ PDF เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จะดาเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อยูใ่ นรู ปแบบกระดาษ
ในตูเ้ ก็บเอกสารที่มีความมัน่ คงปลอดภัยและจากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 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
 ลูกค้ าผู้เช่ าพืน้ ที่ หรือบริการทีจ่ อดรถ บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลา
ของสัญญาเช่าพื้นที่ หรื อบริ การที่จอดรถ เมื่อสัญญาเช่าพื้นที่หรื อบริ การที่จอดรถสิ้ นสุ ดลง ไม่วา่
ด้วยเหตุใด บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีก เป็ นเวลา 10 ปี เพื่อวัตถุประสงค์
ในการพิสูจน์ตรวจสอบย้อนหลัง กรณี อาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกาหนด
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
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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
 เจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยก าหนดสิ ท ธิ์ การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ตามบทบาทหน้า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น กลุ่ ม งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ ายธุรการ, ฝ่ ายบัญชี เป็ นต้น
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
 ตัวแทน ผู้รับจ้ าง/ผู้รับจ้ างช่ วง ผู้ให้ บริ การสาหรั บดาเนินการใดๆ เช่น ผูร้ ั บเหมาที่ บริ ษท
ั ใช้บริ การเพื่อจัดเตรี ยม
พื้นที่, ปรับปรุ ง, ตกแต่ง พื้นที่เช่าของท่าน เป็ นต้น และเมื่อบริ ษทั ได้ใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การภายนอก บริ ษทั จะ
กาหนดให้ ผูใ้ ห้บริ การเหล่ านั้น ต้องรั กษาความลับและคุ ม้ ครองข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลของท่ านตามมาตรฐานที่
กฎหมายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของประเทศไทยกาหนด และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลของท่านได้เฉพาะตาม
วัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ได้กาหนดหรื อมีคาสัง่ ให้ผใู ้ ห้บริ การภายนอกดาเนินการ และผูใ้ ห้บริ การภายนอกดังกล่าวจะ
ไม่สามารถใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้
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
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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
ข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดาเนิ นการได้
เพราะเหตุทางเทคนิ ค ทั้งนี้ บริ ษทั อาจขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปฏิ เสธการใช้สิทธิ ของท่านตามข้อนี้ ตามที่บริ 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
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(สำหรับ ลูกค้ ำ)
https://www.gmmgrammyplace.com/wp-content/uploads/2022/05/Formกลาง_แบบคาร้องขอใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล_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

เลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-669-9126
Email: dpo@guertfah.com
12. รายละเอียดหน่ วยงานกากับดูแล
สถานทีต่ ดิ ต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

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. นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของ Website อืน่
นโยบายความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสาหรับการให้บริ การของบริ ษทั และการใช้งานเว็บไซต์ของบริ ษทั
เท่านั้น หากท่านได้กด Link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริ ษทั ก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิ
ตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์น้ นั ๆ แยกต่างหากจากของบริ ษทั
14. 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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