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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับลูกค้า และพนัธมติรทางธุรกจิ   

บริษัท จเีอม็เอม็ มวิสิค พบัลชิชิ�ง อนิเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

บริษทั จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พบัลิชชิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั (MPI)  ( “บริษทั” )  เป็นผูใ้ห้บริการลิขสิทธิ� เพลงในเครือจีเอม็

เอ็ม แกรมมี� และเป็นผูใ้ห้บริการ Website “ www.gmm-mpi.com ”  ตลอดจนเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้

ตระหนักเห็นถึงความสําคญัในความเป็นส่วนตวัและการคุม้ครองความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ที� เป็น

บุคคล หรือ B2C (Business to Consumer)  และ ลูกคา้ที�เป็นนิติบุคคลหรือ B2B (Business to Business)  รวมถึงพนัธมิตร

ทางธุรกิจของบริษทัอนัไดแ้ก่ ตวัแทนจาํหน่าย  ตวัแทนจดัเก็บลิขสิทธิ�  ที�เป็นบุคคลและนิติบุคคล  (รวมเรียกว่า “ท่าน”)   

ดงันั�น บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสําหรับลูกคา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจ  เพื�ออธิบายให้ท่าน

ทราบว่า บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร  ขอ้มูลใดบา้งที�บริษทัจดัเก็บ  มีวตัถุประสงค์ใดในการ

ประมวลผลขอ้มูล  การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไร  สิทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมถึง

สิทธิต่างๆ ที�ท่านจะไดรั้บความคุม้ครองในส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. นโยบายนี�มผีลใช้บังคบักบัใคร  

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี� ใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลที� บริษทั จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พบัลิชชิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล 

จาํกดั (MPI)  ( “บริษทั” ) ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใน

ฐานะที�ท่านเป็น ลูกคา้บุคคล  ลูกคา้นิติบุคคลที�ประสงคซื์�อลิขสิทธิ� เพลงจากบริษทั และในฐานะที�ท่านเป็นพนัธมิตรทาง

ธุรกิจ (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) เป็นตวัแทนจาํหน่ายและตวัแทนจดัเก็บค่าลิขสิทธิ�    อนัหมายรวมถึง ผูแ้ทน ผูรั้บมอบ

อาํนาจของนิติบุคคล ที�ไดรั้บมอบหมายโดยชอบดว้ยกฎหมายเพื�อทาํนิติกรรมสัญญากบับริษทัดว้ย    ตลอดจนการติดต่อ

สอบถามขอ้มูลเกี�ยวกบัลิขสิทธิ� เพลง  ผ่านช่องทางติดต่อสื�อสารของบริษทั เช่น  โทรศพัท์ 02-669-9000 ต่อ 8383 ถึง 85,  

Line @GMM-MPI  และ Facebook page : GMMGRAMMYOfficial  

 

2. นิยาม  
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลซึ�งทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั�นไดไ้ม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภทที�มีความละเอียดอ่อนและเสี�ยง

ต่อการถูกใชใ้นการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม  ประกอบดว้ย เชื�อชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื�อใน

ลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล

พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื�นใดซึ� งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามที�คณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 
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ลูกคา้ หมายถึง ลูกคา้บุคคล และ ลูกคา้นิติบุคคล ที�ติดต่อซื�อบริการลิขสิทธิ� เพลงจากบริษทั สอบถามขอ้มูลลิขสิทธิ� เพลง  

และหมายรวมถึง  ผูแ้ทน ผูรั้บมอบอาํนาจที�ไดรั้บมอบหมายจากนิติบุคคลโดยชอบดว้ยกฎหมายเพื�อติดต่อสอบถามขอ้มูล 

หรือ ทาํนิติกรรมสญัญากบับริษทัดว้ย 

พนัธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง ตวัแทนจาํหน่าย  ตวัแทนจดัเก็บค่าลิขสิทธิ�  ที�เป็นบุคคล และนิติบุคคล ที�ไดรั้บการแต่งตั�งจาก

บริษทั และหมายรวมถึง  ผูแ้ทน ผูรั้บมอบอาํนาจที�ไดรั้บมอบหมายจากนิติบุคคลโดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื�อเป็นผูแ้ทนนิติ

บุคคลในการจาํหน่ายและจดัเก็บค่าลิขสิทธิ�  

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที�บริษัทเกบ็รวบรวม 

บริษทัไดจ้ดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที�จาํเป็นและเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มูลซึ�งบริษทัจะแจง้ใหท้ราบ

ในลาํดบัต่อไป  ทั�งนี�  ขอ้มูลส่วนบุคคลที�บริษทัเก็บรวบรวมจากท่าน มีดงัต่อไปนี�   

กรณีที�ท่านเป็นลูกค้า : 

1. ขอ้มูลส่วนตวัที�บ่งชี� ตวัตน เช่น ชื�อ-นามสกุล  ชื�อร้าน สถานประกอบการ ชื�อบริษทั รูปถ่ายร้านคา้/สถาน

ประกอบการ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้น ของ บุคคล  หรือ 

ผูแ้ทน  ผูรั้บมอบอาํนาจกรณีนิติบุคคล 

2. ขอ้มูลเพื�อการติดต่อ เช่น ที�อยู่ สถานที�ติดต่อ เบอร์โทรศพัท์ เบอร์โทรศพัท์มือถือ หมายเลขโทรสาร Email  

Line ID   Facebook ID 

3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชําระเงินค่าลิขสิทธิ�   ข้อมูลบัญชีและหมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

4. ขอ้มูลประวติัการซื�อลิขสิทธิ� เพลงของท่าน   

5. ขอ้มูลอื�นๆที�จาํเป็นเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามสัญญา เช่น หนงัสือรับรองบริษทั เลขทะเบียนนิติบุคคล ภพ

20 เป็นตน้ 

 

กรณีที�ท่านเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ : 

1. ขอ้มูลส่วนตวัที�บ่งชี� ตวัตน เช่น ชื�อ-นามสกุล ชื�อบริษทั  เลขบตัรประจาํตวัประชาชน สําเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้นของพนัธมิตรทางธุรกิจที�เป็นบุคคลธรรมดา และ ผูแ้ทน  ผูรั้บมอบอาํนาจกรณีที�

เป็นนิติบุคคล    

2. ขอ้มูลเพื�อการติดต่อ เช่น ที�อยู ่สถานที�ติดต่อ เบอร์โทรศพัท ์Email  

3. ขอ้มูลทางการเงิน เช่น ขอ้มูลบญัชี และ สาํเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

4. ขอ้มูลอื�นๆที�จาํเป็นเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามสัญญา เช่น หนังสือรับรองบริษทั เลขทะเบียนนิติบุคคล               

ภพ20 เป็นตน้ 

อนึ� ง บริษทัจะไม่เก็บรวบรวม หรือ ขอขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่านไม่วา่กรณีใดๆ หากบริษทัจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูล

ส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่าน บริษทัจะขอความยนิยอมจากท่านพร้อมระบุวตัถุประสงคที์�จะนาํไปใชห้รือเปิดเผยไวอ้ยา่งชดั

แจง้ เพื�อใหท่้านทราบก่อนที�ท่านจะยนิยอมใหข้อ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวกบับริษทั  
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กรณีบริษทัไดรั้บสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของบุคคล หรือ ผูแ้ทน  ผูรั้บมอบอาํนาจของนิติบุคคล เพื�อวตัถุประสงคใ์น

การพิสูจน์ตวัตน และ/หรือ การซื�อ หรือใชบ้ริการลิขสิทธิ� เพลงกบับริษทั  หรือ การแต่งตั�งตวัแทนจาํหน่าย ตวัแทนจดัเก็บ

ลิขสิทธิ�   ขอ้มูลที�ไดรั้บจะมีขอ้มูลศาสนาและหมู่โลหิตดว้ย ซึ� งถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหว (Sensitive 

Personal Data)   บริษทัขอแจง้ให้ทราบวา่  บริษทัไม่มีนโยบายจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหว (ศาสนาและหมู่

โลหิต) จากท่าน ยกเวน้ในกรณีที�บริษทัไดรั้บความยนิยอมจากท่าน ทั�งนี�บริษทัจะกาํหนดวิธีการจดัการตามแนวทางปฏิบติั 

และเป็นไปตามที�กฎหมายอนุญาต 

 

4. แหล่งที�มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดงันี�  

 จากท่านโดยตรง  เช่น เมื�อท่านกรอกแบบฟอร์มหรือทาํสัญญาเพื�อซื�อลิขสิทธิ� เพลงกบับริษทั  หรือเมื�อท่านกรอก

แบบฟอร์มหรือทําสัญญาเพื�อเป็นตัวแทนจําหน่าย ตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ� ให้แก่บริษัท หรือเมื�อท่านมี

ปฏิสมัพนัธ์กบับริษทั รวมถึงการติดต่อสอบถามขอ้มูลลิขสิทธิ� เพลงผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  การติดต่อสื�อสารทาง 

Email โทรศัพท์ 02-669-9000 ต่อ 8383 ถึง 85,  Line Official @GMM-MPI,  แบบสอบถาม หรือ บริษัท / ตัว

แทนที�ไดรั้บการแต่งตั�งจากบริษทัไดเ้ขา้ติดต่อพบท่านโดยตรง เป็นตน้  
 

5. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เวน้แต่ในบางกรณีโดยเฉพาะที�บริษทัตอ้งอาศยัฐานความยินยอมของท่าน  บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านโดยอาศยั (1) ฐานการปฏิบติัตามสัญญา สาํหรับการเริ�มตน้ทาํสัญญาหรือการเขา้ทาํสัญญาหรือปฏิบติัตาม

สัญญากบัท่าน (2) ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย เพื�อการปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมายของบริษทั (3) ฐานประโยชน์โดยธรรม

ของบริษทัและของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดงักล่าวมีความสาํคญัสมดุลกบัผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั�นพื�นฐาน

ของท่านในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สาํหรับการดาํเนินภารกิจเพื�อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหนา้ที�ในการใชอ้าํนาจรัฐ 

และ/หรือ (6) เพื�อการก่อตั�งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ�น

ต่อสู ้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

1. วตัถุประสงคที์�บริษทัดาํเนินการโดยตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่านเสียก่อน 

 การรับข่าวสาร กิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั�นพิเศษ จากบริษัท  เพื�อให้ท่านที�เป็นลูกคา้ของบริษทัไดรั้บ

แจง้ข่าวสารกิจกรรมทางการตลาด  โปรโมชั�น ส่วนลดต่างๆ  และการใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัสินคา้ เช่น สินคา้ใหม่  

สินคา้แนะนาํ โดยบริษทัและ/หรือ พนัมิตรของบริษทั บุคคลภายนอก ที�บริษทัไม่สามารถอาศัยฐานทาง

กฎหมายอื�นใดได ้

 การรับเงนิโดยวธีิโอนเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคาร    เพื�อใหท่้านที�เป็นตวัแทนจาํหน่าย ตวัแทนจดัเก็บค่าลิขสิทธิ�

ของบริษทัไดรั้บเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทนจากบริษทั โดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของท่าน

ตามที�ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมขอรับเงินโดยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร  
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2. วตัถุประสงคที์�บริษทัดาํเนินการโดยอาศยัฐานทางกฎหมาย  

บริษทัอาจเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  

1) เพื�อให้บริการตามที�ท่านร้องขอ เช่น การให้บริการลิขสิทธิ� เพลง โดยทาํสัญญาซื�อขายลิขสิทธิ� เพลงกบัท่าน  การทาํ

สญัญาเพื�อแต่งตั�งท่านเป็นตวัแทนจาํหน่าย ตวัแทนจดัเก็บค่าลิขสิทธิ� เพลงของบริษทั  รวมถึง การต่ออายสุญัญาซื�อขาย

ลิขสิทธิ� เพลง  สญัญาแต่งตั�งตวัแทน  การยติุสญัญา  เป็นตน้ โดยเป็นไปตามฐานการปฏิบติัตามสญัญา  

2) การติดต่อสื�อสาร เช่น  เมื�อท่านฝากเบอร์ให้บริษทัติดต่อกลบัไปหาท่าน เพื�อตอบขอ้ซกัถามของท่านเกี�ยวกบั บริการ

ลิขสิทธิ� เพลง ราคาค่าลิขสิทธิ� เพลง และขอ้มูลอื�นๆ โดยเป็นไปตามฐานสญัญา 

3) ในกรณีที�ท่านเป็นลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการลิขสิทธิ� เพลงของบริษทัอยูแ่ลว้   บริษทัอาจมีการติดต่อท่านเพื�อนาํเสนอโปรโมชั�น

พิเศษ  หรือ การแจง้เตือนการต่ออายุสัญญาลิขสิทธิ� เพื�อความต่อเนื�องในการประกอบธุรกิจของท่าน  ซึ� งเป็นไปตาม

ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษทั โดยลูกคา้สามารถคาดหมายไดถึ้งขอ้เสนอที�บริษทัอาจนาํเสนอ โดยไม่ละเมิด

สิทธิเสรีภาพของลูกคา้ หรือ เป็นไปตามความพึงพอใจที�ท่านไดแ้สดงต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 

4) เพื�อบังคบัและปกป้องสิทธิตามกฎหมายและขอ้เรียกร้องของบริษทั เช่น การระงับและการจัดการขอ้พิพาท การ

ดาํเนินการตามสญัญา และก่อตั�ง ใชสิ้ทธิ หรือปกป้องสิทธิตามขอ้เรียกร้องต่างๆ 

5) การปฏิบติัตามหนา้ที�ตามกฎหมายและคาํสั�งของหน่วยงานรัฐเช่น เพื�อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือให้

ความร่วมมือกบัศาล ผูก้าํกบัดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที�บงัคบัใชก้ฎหมาย ในกรณีที�มีเหตุผลอนัควรเชื�อไดว้า่

บริษทัตอ้งดาํเนินการดงักล่าว และเมื�อการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาํเป็นตอ่การปฏิบติัตามกฎหมาย กระบวน

พิจารณา หรือคาํสั�งจากรัฐโดยเคร่งครัด เพื�อออกใบกาํกบัภาษี เพื�อเปิดเผยขอ้มูลแก่หน่วยงานทางภาษี หน่วยงานบงัคบั

ใชก้ฎหมายเกี�ยวกบัการเงิน และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอื�นๆ และเพื�อการสืบสวนสอบสวน

หรือป้องกนัอาชญากรรม 

6. บริษัทจดัการกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บริษทัมีวธีิการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงันี�  

 บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลของท่านไวใ้นระบบจดัเก็บเอกสาร และใน ระบบ Database โดยผา่นระบบของของบริษทัที�

มีมาตรการการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�เหมาะสม และมีระบบป้องกนัการเขา้ถึงโดยมิชอบ (Access 

Control)  

 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยแก่ผูใ้ด เวน้แต่กรณีจําเป็น โดยบริษทั

จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเท่าที�จาํเป็น สมควรแก่กรณี และเป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนดเท่านั�น 

เช่น การเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที�มีหนา้ที�กาํกบัดูแลการให้บริการ หรือ

หน่วยงานกาํกบัดูแลลูกคา้ รวมถึงในกรณีที�มีการร้องขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมาย อาทิ การ

ร้องขอข้อมูลเพื�อการฟ้องร้องหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือ

บุคคลภายนอกอื�น ๆ ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมายรวมถึงในกรณีที�มีความจาํเป็นตามสมควรใน

การบงัคบัใชข้อ้ตกลงและเงื�อนไขการใชข้องบริษทั  
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บริษทัอาจมีความจาํเป็นในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 

เฉพาะเท่าที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�เพียงพอ (appropriate safeguard) และ

ท่านสามารถบงัคบัใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลได ้รวมทั�งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที�จะบงัคบัไดที้�ดีกวา่หรือเทียบเท่า

กบัมาตรฐานของบริษทั 

7. บริษัทเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเกบ็รักษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

บริษทัมีวธีิการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงันี�  

1. ลกัษณะการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล  

 กรณีได้รับข้อมูลแบบกระดาษ – บริษทัจะนาํขอ้มูลส่วนบุคคลที�ไดรั้บมาในรูปแบบกระดาษมาเรียบเรียง

เขา้สู่ระบบ Database พร้อมกบัสแกนเอกสารกระดาษของบริษทัใหอ้ยูใ่นรูปไฟล ์PDF ที�แกไ้ขไม่ไดแ้ต่

สามารถนาํกลบัมาอา้งอิงไดโ้ดยเนื�อความไม่เปลี�ยนแปลง เมื�อดาํเนินการเรียบเรียงและสแกนเป็นไฟล ์

PDF เรียบร้อยแลว้ บริษทัจะดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที�อยูใ่นรูปแบบกระดาษในตูเ้ก็บเอกสาร

ที�มีความมั�นคงปลอดภยัและจาํกดัการเขา้ถึงเฉพาะบุคคลที�ไดรั้บอนุญาตเท่านั�น 

 กรณีได้รับข้อมูลแบบดิจิทัล – บริษทัจะนาํขอ้มูลเหล่านั�นมาเก็บรักษาไวบ้น Database ของบริษทัทนัที 

ทั� งนี�  Database ของบริษทัมีระบบป้องกันการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต (unauthorized access) และ 

มาตรการปกป้องรักษาที�เพียงพอ (Data protection measure) 

2. สถานที�จดัเก็บ  : ระบบ Database และ ระบบเก็บเอกสารที�มีการจาํกดัการเขา้ถึงและมีมาตรการรักษาความมั�นคง

ปลอดภยัของขอ้มูลอยา่งเหมาะสม 

3. ระยะเวลาจดัเก็บ 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที�เหมาะสมและจาํเป็น และเป็นไปตามที�กฎหมาย

กาํหนด ไดแ้ก่ 

 ลูกค้าซื�อลขิสิทธิ�เพลง บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาของสัญญาซื�อ

ลิขสิทธิ� เพลง   

เมื�อสัญญาสิ�นสุดลง ไม่วา่ดว้ยเหตุใด บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีก เป็น

เวลา 5 ปี เพื�อวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์ตรวจสอบยอ้นหลงั กรณีอาจเกิด ขอ้พิพาทในภายหลงั  

 พันธมิตรทางธุรกิจ (ตัวแทนจําหน่าย ตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ�)  บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านตลอดระยะเวลาของสญัญาแต่งตั�งตวัแทนจาํหน่าย ตวัแทนจดัเก็บค่าลิขสิทธิ�   

เมื�อสัญญาสิ�นสุดลง ไม่วา่ดว้ยเหตุใด บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีก เป็น

เวลา 5 ปี เพื�อวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์ตรวจสอบยอ้นหลงั กรณีอาจเกิด ขอ้พิพาทในภายหลงั  

4. เมื�อพน้ระยะเวลาจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตามที�ไดก้าํหนดไวเ้บื�องตน้แลว้ หรือบริษทัไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถ

อา้งฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแลว้ บริษทัจะดาํเนินการทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

ดว้ยวธีิการ ลบ หรือ นิรนาม ขอ้มูลภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิ�นสุดระยะเวลาจดัเก็บและประมวลผล 
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8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

เพื�อดาํเนินการตามวตัถุประสงคที์�ระบุไวใ้นนโยบายฉบบันี�  ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยหรือนาํส่งให้กบั

หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ดงันี�  

1. ภายในบริษัท 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนาํส่งใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ เฉพาะที�เกี�ยวขอ้งและมีบทบาท

หนา้ที�เท่าที�จาํเป็นตามวตัถุประสงคเ์ท่านั�น โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านี�ของบริษทั จะไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึงขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

 เจา้หนา้ที�ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง โดยกาํหนดสิทธิ� การเขา้ถึงขอ้มูลตามบทบาทหนา้ที�ที�รับผิดชอบ เช่น ฝ่ายบญัชีการเงิน  

กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ, ฝ่ายธุรการ เป็นตน้ 

2. ภายนอกบริษัท 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนาํส่งใหก้บัองคก์รภายนอก ดงันี�  

 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล หรือหน่วยงานอื�นตามที�กฎหมายกําหนด เช่น กรมสรรพากร หรือ

หน่วยงานอื�นใดที�อาศยัอาํนาจตามกฎหมาย  รวมถึงในกรณีที�มีการร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอาศยัอาํนาจตาม

กฎหมาย อาทิ การร้องขอขอ้มูลเพื�อการฟ้องร้องหรือดาํเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงาน

เอกชน หรือบุคคลภายนอกอื�น ๆ ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมายรวมถึงในกรณีที�มีความจาํเป็น

ตามสมควรในการบงัคบัใชข้อ้ตกลงและเงื�อนไขการใชข้องบริษทั  
 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิในการดาํเนินการใดๆกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปนี�  

1. สิทธิในการเพกิถอนความยนิยอม (Right to withdraw consent) 

หากท่านไดใ้หค้วามยินยอมใหบ้ริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่าน ท่านมีสิทธิที�จะเพิกถอน

ความยินยอมเมื�อใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาที�ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กบับริษทั เวน้แต่มีขอ้จาํกดัสิทธินั�นโดย

กฎหมายหรือมีสญัญาที�ใหป้ระโยชน์แก่ท่านอยู ่

ทั�งนี�  การเพิกถอนความยนิยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื�อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษา/สอบถาม

ถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยนิยอม 

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)  

ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษทัทาํสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ท่าน 

รวมถึงขอใหบ้ริษทัเปิดเผยการไดม้าซึ�งขอ้มูลส่วนบุคคลที�ท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมต่อบริษทัได ้ ทั�งนี�  เพื�อความ

เป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของท่าน บริษทัตอ้งขอใหท่้านพิสูจน์ตวัตนของท่านก่อนจะใหข้อ้มูลตามที�ท่านขอ 

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) 

ท่านมีสิทธิในการขอใหบ้ริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจผิด  

4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) 

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํให้เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถระบุ

ตวัตนได ้หากท่านเชื�อวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือ
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เห็นวา่บริษทัหมดความจาํเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคที์�เกี�ยวขอ้งในนโยบายฉบบันี�  หรือเมื�อท่านได้

ใชสิ้ทธิขอเพิกถอนความยนิยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล 

5. สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) 

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านชั�วคราว ในกรณีที�บริษทัอยู่ระหว่างการ

ตรวจสอบคาํร้องขอใชสิ้ทธิแกไ้ขหรือขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือกรณีที�บริษทั

หมดความจาํเป็นและตอ้งลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง แต่ท่านขอให้บริษทั

ระงบัการใชแ้ทน 

6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) 

ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที�บริษทัไดท้าํใหข้อ้มูลนั�นอยูใ่นรูปแบบที�สามารถอ่านหรือใช้

งานโดยทั�วไปไดด้ว้ยเครื�องมือหรืออุปกรณ์ที�ทาํงานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ไดด้ว้ยวธีิการอตัโนมติั รวมทั�งมีสิทธิขอใหบ้ริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลอื�นที�สามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลที�บริษทัส่งหรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื�นโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถดาํเนินการได้

เพราะเหตุทางเทคนิค ทั�งนี�  บริษทัอาจขอสงวนสิทธิ� ในการปฏิเสธการใชสิ้ทธิของท่านตามขอ้นี�  ตามที�บริษทั

เห็นสมควร 

7. สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)  

ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านนั�น ทาํขึ�นเพื�อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั โดยไม่เกินขอบเขตที�ท่านสามารถ

คาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล เวน้แต่เป็นกรณีที�บริษทัสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว้า่มีความสาํคญัยิ�ง

กวา่สิทธิขั�นพื�นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื�อการยนืยนั การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการต่อสูใ้นการฟ้องร้องตาม

กฎหมายตามแต่กรณี 

ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัได ้ เพื�อดาํเนินการยื�นคาํร้องขอดาํเนินการ

ตามสิทธิขา้งตน้ได ้รายละเอียดการติดต่อ มีดงันี�  

เจ้าหน้าที�คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

นายพศวตัร ฉตัรจุฬานนท ์  

เบอร์โทร : 02-669-9660 

Email : photsawat.cha@gmmgrammy.com 

บริษัท จเีอม็เอม็ มวิสิค พบัลชิชิ�ง อนิเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

เลขที� 50 ถนนสุขมุวทิ 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 ท่านสามารถ download แบบฟอร์มการใช้สิทธิดงักล่าวขา้งตน้ ที� Website  gmm-mpi.com และส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสาร

ยนืยนัตวัตนตามที�ระบุในแบบฟอร์มมายงั DPO เพื�อยื�นคาํร้องขอดาํเนินการใชสิ้ทธิตามขา้งตน้ 
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ทั�งนี�  ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆในการดาํเนินการตามสิทธิขา้งตน้ โดยบริษทัจะพจิารณาและแจง้ผลการพิจารณา

ตามคาํร้องของท่านภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บคาํร้องขอดงักล่าว 

10. รายละเอยีดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื�อ บริษทั จีเอม็เอม็ มิวสิค พบัลิชชิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

สถานที�ตดิต่อ เลขที� 50 ถนนสุขมุวทิ 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

ช่องทางการตดิต่อ โทรศพัท ์: 02-669-9219 

 

11. รายละเอยีดเจ้าหน้าที�คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื�อเจ้าหน้าที� นายพศวตัร ฉตัรจุฬานนท ์  

สถานที�ตดิต่อ เลขที� 50 ถนนสุขมุวทิ 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

ช่องทางการตดิต่อ โทรศพัท ์: 02-669-9660 

 Email: photsawat.cha@gmmgrammy.com   

12. รายละเอยีดหน่วยงานกาํกบัดูแล 

 ในกรณีที�บริษทัหรือลูกจา้งหรือพนกังานของบริษทัฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายเกี�ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล ตามรายละเอียดดงันี�  

ชื�อ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สถานที�ตดิต่อ สาํนกังานปลดักระทรวงดิจิทลั เพื�อเศรษฐกิจและสงัคม 

ช่องทางการตดิต่อ โทรศพัท ์: 02-142-1033 

Email : pdpc@mdes.go.th   

ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรียน เป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนดต่อไป 

13. นโยบายคุกกี� (Cookies) 

Website “www.gmm-mpi.com” ของบริษทัไม่ไดมี้การใชง้าน Cookies เพื�อเก็บขอ้มูลการใชง้าน Website ของท่าน  

14. การเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์เดมิ 

บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั ทั�งนี�  บริษทัมีสิทธิเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูล

ส่วนบุคคลที�บริษทัเก็บรวบรวมไวก่้อนวนัที� พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม การใช ้

และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบัต่อไปไดต้ามวตัถุประสงคเ์ดิม   โดยหากท่านไม่ประสงคที์�จะใหบ้ริษทั เก็บ

รวมรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไปภายหลงั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบัแลว้ ท่านสามารถแจง้

ยกเลิกความยินยอมไดต้ามช่องทางการใชสิ้ทธิเพิกถอนความยินยอมตามนโยบายฉบบันี�   เวน้แต่มีขอ้จาํกดัสิทธินั�นโดย

กฎหมายหรือมีสัญญาที�ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู ่และการเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน   ดงันั�น 

เพื�อประโยชน์ของท่าน  ท่านจึงควรศึกษา/สอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยนิยอม 
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15. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื�น 

นโยบายความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี� ใชเ้ฉพาะสาํหรับการใหบ้ริการผ่าน Website ของบริษทัเท่านั�น หากท่านได้

กด Link ไปยงั Website อื�น (แมจ้ะผ่านช่องทางใน Website ของบริษทัก็ตาม) ท่านจะตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามนโยบาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�ปรากฏใน Website นั�นๆ แยกต่างหากจากของบริษทั 

16. การเปลี�ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะทาํการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจาํ เพื�อให้สอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติและ

กฎหมาย ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  หากมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ

ดว้ยการ update ขอ้มูลลงใน website ของบริษทัโดยเร็วที�สุด ปัจจุบนันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี�  ได้รับการ

ทบทวนปรับปรุงล่าสุดเมื�อ 5 พฤษภาคม 2565  

 


