(สำหรับ ผู้มำติดต่ อ)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสาหรับ ผู้มาติดต่ อ (Visitor Privacy Policy)
บริษัท เกิดฟ้า จากัด
บริ ษทั เกิ ดฟ้ า จากัด ( “บริ ษทั ” ) เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้ตระหนักเห็ นถึงความสาคัญในความเป็ น
ส่ วนตัวและการคุม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของผูม้ าติดต่อ (Visitor) ผูข้ อเข้าอาคาร สถานที่ปฏิ บตั ิงาน
พื้นที่ อาคารสานักงาน (รวมเรี ยกว่า “ท่าน”) ดังนั้น บริ ษทั จึ งได้จดั ให้มีนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลสาหรับผูม้ า
ติดต่อ (Visitor) เพื่ออธิ บายให้ท่านทราบว่า บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างไร ข้อมูลใดบ้างที่บริ ษทั
จัดเก็บ มีวตั ถุประสงค์ใดในการประมวลผลข้อมูล การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างไร สิ ทธิ ของท่านในฐานะ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึ งสิ ทธิ ต่างๆ ที่ ท่านจะได้รับความคุ ม้ ครองในส่ วนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน ตามที่ ได้
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. นโยบายนีม้ ผี ลใช้ บังคับกับใคร
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั เกิดฟ้ า จากัด ( “บริ ษทั ”) เก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยในฐานะผูค้ วบคุ ม ข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ านในฐานะที่ ท่า นเป็ น ผูม้ าติ ดต่ อ (Visitor) ผูข้ อเข้าอาคาร สถานที่
ปฏิบตั ิงาน พื้นที่อาคารสานักงาน พื้นที่เฉพาะ ที่บริ ษทั ดูแลรับผิดชอบ
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
ผูม้ าติดต่อ (Visitor) หมายถึง บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อแลกบัตรผ่าน เพื่อติดต่องาน ขอเข้าอาคาร ทางานรับเหมาใน
อาคาร หรื อทาธุรกรรมใด ๆ กับบริ ษทั
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั ได้จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลซึ่งบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบ
ในลาดับต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวบรวมจากท่าน มีดงั ต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวที่บ่งชี้ตวั ตน เช่น ชื่อ-นามสกุล บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรื อบัตรที่ออกโดย
รัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่นที่คล้ายคลึงกัน
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(สำหรับ ผู้มำติดต่ อ)
2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
3. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด หรื อข้อมูลภาพและเสี ยงที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของบริ ษทั ข้อมูล
การคัดกรองตามมาตรการป้ องกันโรคระบาด (การวัดอุณหภูมิ)
หากท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริ ษทั ร้องขอ บริ ษทั อาจไม่สามารถให้บริ การแก่ท่านได้ (เช่น เพื่อ
ดาเนินการตามคาขอของท่านเมื่อท่านติดต่อผ่านจุดรับรองผูม้ าติดต่อของบริ ษทั )
กรณี บริ ษทั ได้รับ บัตรประชาชน หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตวั ตนของ
ท่าน ข้อมูลที่ ได้รับจะมีขอ้ มูลศาสนาด้วย ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)
บริ ษทั ขอแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ศาสนา) จากท่าน ยกเว้นในกรณี ที่
บริ ษทั ได้รับความยินยอมจากท่ าน ทั้งนี้ บริ ษทั จะกาหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิ บัติ และเป็ นไปตามที่ กฎหมาย
อนุญาต
4. แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้


จากท่ านโดยตรง เช่ น เมื่ อท่ านมี ปฏิ สัมพันธ์กบั บริ ษ ัท หรื อ เมื่ อบริ ษทั ขอข้อมูล จากท่ าน โดยให้ท่านกรอก
แบบฟอร์มที่บริ ษทั กาหนด หรื อสอบถามจากท่าน หรื อขอให้ท่านส่ งเอกสารที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่
บริ ษทั

5. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
ข้ อที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

1.

เพื่อควบคุมการเข้าอาคาร สถานที่ปฏิบตั ิงาน พื้นที่อาคารสานักงาน หรื อพื้นที่เฉพาะของบริ ษทั ฐานประโยชน์อนั
ตลอดจนเพื่อสังเกตการณ์ ป้ องกัน ขัดขวาง และตรวจสอบการเข้าบริ เวณดังกล่าวโดยมิได้รับ ชอบธรรม
อนุญาต เพื่อรักษาความปลอดภัยบริ เวณอาคาร สถานที่ปฏิบตั ิงาน พื้นที่อาคารสานักงาน หรื อ (Legitimate Interests)
พื้นที่ เฉพาะ รวมถึ งการแลกบัตร การลงทะเบี ยน การบันทึ กประวัติและข้อมูลที่ จาเป็ นของ
ผูร้ ับเหมาที่ เข้าปฏิ บัติงานให้ บริ ษทั หรื อผูม้ าติดต่อบริ ษทั ที่ บริ เวณอาคาร สถานที่ ปฏิ บตั ิงาน
พื้นที่ อาคารสานักงาน หรื อ พื้น ที่ เฉพาะของบริ ษทั การบันทึ กประวัติ ของผูม้ ี สิท ธิ จอดรถ
ภายในบริ เวณสถานที่ตามที่บริ ษทั กาหนด การบันทึกประวัติของผูม้ ีสิทธิเข้า-ออก ภายในอาคาร
และบริ เวณสถานที่ของบริ ษทั

2.

เพื่อดาเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของบริ ษทั ก่อนการเข้าปฏิบตั ิงานในอาคาร
สถานที่ปฏิบตั ิงาน พื้นที่อาคารสานักงาน หรื อ พื้นที่เฉพาะของบริ ษทั
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ฐานประโยชน์อนั
ชอบธรรม
(Legitimate Interests)

(สำหรับ ผู้มำติดต่ อ)
3.

เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานและทรัพย์สินของบริ ษทั รวมถึงการใช้กล้องวงจร ฐานประโยชน์อนั
ปิ ดในการบันทึกภาพบุคคลที่อยูบ่ ริ เวณอาคาร สถานที่ปฏิบตั ิงาน พื้นที่ อาคารสานักงาน หรื อ ชอบธรรม
พื้นที่เฉพาะของบริ ษทั
(Legitimate Interests)

4.

เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย ฐานประโยชน์อนั
หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย และการดาเนิ นคดี ต่าง ๆ รวมถึงเป็ นหลักฐาน ชอบธรรม
ประกอบการดาเนิ นคดี (หากมี ) กับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการดาเนิ นการเพื่อบังคับคดี ตาม (Legitimate Interests)
กฎหมาย

5.

เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย คาสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรื อเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และ ฐานการปฏิบตั ิตาม
อานาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตั ิตามหมายเรี ยก หมายอายัด คาสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตารวจ กฎหมาย (Legal
อัยการ หน่วยงานราชการ
Obligation)

6.

เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุ ข เช่น การป้ องกัน ฐานการปฏิบตั ิตาม
ด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรื อโรคระบาดที่อาจติดต่อหรื อแพร่ เข้ามาในราชอาณาจักร กฎหมาย (Legal
Obligation)

7.

เพื่อการบริ หารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน

ฐานการป้ องกันหรื อ
ระงับอันตรายต่อชีวติ
ร่ างกาย หรื อสุขภาพ
บุคคล (Vital
Interests)

6. บริษัทจัดการกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร
บริ ษทั ได้จดั ให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่ งครอบคลุมถึงมาตรการป้ องกัน
ด้านการบริ หารจัดการ มาตรการป้ องกันด้านเทคนิ ค และมาตรการป้ องกันทางกายภาพ ในเรื่ องการเข้าถึงหรื อ ควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อ
ป้ องกันการสู ญหายเข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรื อโดยมิชอบ ทั้งนี้
เป็ นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด
 บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบจัดเก็บเอกสาร ของบริ ษทั ที่มีมาตรการการปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลที่เหมาะสม 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
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(สำหรับ ผู้มำติดต่ อ)
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. ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ได้เก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั อาจเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจาเป็ น
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กรณีบุคคลทัว่ ไปแลกบัตรเข้ าอาคารเพือ่ ติอต่ องานทั่วไป: บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ น
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ท่านได้ติดต่อกับบริ ษทั
 กรณี พนักงาน คนงาน ของผู้รับเหมาแลกบัตรเพือ่ เข้ าทางานในอาคาร: บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มเข้าทางานในอาคาร เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ท่านได้
ติดต่อกับบริ ษทั
เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่ได้กาหนดไว้เบื้องต้นแล้ว หรื อบริ ษทั ไม่มีสิทธิ หรื อไม่สามารถอ้างฐานใน
การประมวลผลข้อมูลส่ 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
2. ภายนอกบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรื อนาส่งให้กบั องค์กรภายนอก ดังนี้
 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล หรื อหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่ งใช้อานาจ
ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตารวจ

ตัวแทน ผูร้ ับจ้าง/ผูร้ ับจ้างช่วง และ/หรื อผูใ้ ห้บริ การสาหรับการดาเนินงานใด ๆ ให้แก่บริ ษทั เช่น ทนายความ ที่
ปรึ กษากฎหมาย
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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 วนบุคคลที่บริ ษทั ส่ งหรื อโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดาเนิ นการได้
เพราะเหตุทางเทคนิ ค ทั้งนี้ บริ ษทั อาจขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปฏิ เสธการใช้สิทธิ ของท่านตามข้อนี้ ตามที่ บริ ษทั
เห็นสมควร
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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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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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