(สําหรับ ลูกค้ า และพันธมิตรทางธุรกิจ MPI)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล สําหรับลูกค้ า และพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิง อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มิวสิ ค พับลิชชิง อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (MPI) ( “บริ ษทั ” ) เป็ นผูใ้ ห้บริ การลิขสิ ทธิ เพลงในเครื อจีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี และเป็ นผูใ้ ห้บริ การ Website “ www.gmm-mpi.com ” ตลอดจนเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านได้
ตระหนักเห็ นถึงความสําคัญในความเป็ นส่ วนตัวและการคุม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าที เป็ น
บุคคล หรื อ B2C (Business to Consumer) และ ลูกค้าที เป็ นนิ ติบุคคลหรื อ B2B (Business to Business) รวมถึงพันธมิตร
ทางธุ รกิ จของบริ ษทั อันได้แก่ ตัวแทนจําหน่ าย ตัวแทนจัดเก็บลิขสิ ทธิ ที เป็ นบุคคลและนิ ติบุคคล (รวมเรี ยกว่า “ท่าน”)
ดังนัน บริ ษทั จึ งได้จดั ให้มีนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลสําหรับลูกค้า และพันธมิตรทางธุ รกิ จ เพืออธิ บายให้ท่าน
ทราบว่า บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านอย่างไร ข้อมูลใดบ้างที บริ ษทั จัดเก็บ มี วตั ถุประสงค์ใดในการ
ประมวลผลข้อมูล การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างไร สิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึง
สิ ทธิ ต่างๆ ทีท่านจะได้รับความคุม้ ครองในส่ วนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ตามทีได้กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. นโยบายนีมีผลใช้ บังคับกับใคร
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี ใช้บงั คับกับข้อมูลส่ วนบุคคลที บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มิวสิ ค พับลิชชิง อินเตอร์ เนชันแนล
จํากัด (MPI) ( “บริ ษทั ” ) ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านใน
ฐานะทีท่านเป็ น ลูกค้าบุคคล ลูกค้านิ ติบุคคลทีประสงค์ซือลิขสิ ทธิ เพลงจากบริ ษทั และในฐานะทีท่านเป็ นพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) เป็ นตัวแทนจําหน่ายและตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิ อันหมายรวมถึง ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบ
อํานาจของนิ ติบุคคล ทีได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมายเพือทํานิ ติกรรมสัญญากับบริ ษทั ด้วย ตลอดจนการติดต่อ
สอบถามข้อมูลเกี ยวกับลิขสิ ทธิ เพลง ผ่านช่องทางติดต่อสื อสารของบริ ษทั เช่น โทรศัพท์ 02-669-9000 ต่อ 8383 ถึง 85,
Line @GMM-MPI และ Facebook page : GMMGRAMMYOfficial
2. นิยาม
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบุคคลซึงทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนันได้ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภททีมีความละเอียดอ่อนและเสี ยง
ต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม ประกอบด้วย เชือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือใน
ลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุ กรรม ข้อมูลชี วภาพ หรื อข้อมูลอืนใดซึ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามทีคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด
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ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าบุคคล และ ลูกค้านิ ติบุคคล ที ติดต่อซื อบริ การลิขสิ ทธิ เพลงจากบริ ษทั สอบถามข้อมูลลิขสิ ทธิ เพลง
และหมายรวมถึง ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอํานาจทีได้รับมอบหมายจากนิ ติบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายเพือติดต่อสอบถามข้อมูล
หรื อ ทํานิติกรรมสัญญากับบริ ษทั ด้วย
พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง ตัวแทนจําหน่าย ตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิ ทีเป็ นบุคคล และนิ ติบุคคล ทีได้รับการแต่งตังจาก
บริ ษทั และหมายรวมถึง ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอํานาจทีได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย เพือเป็ นผูแ้ ทนนิติ
บุคคลในการจําหน่ายและจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิ
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั ได้จดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจําเป็ นและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลซึงบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบ
ในลําดับต่อไป ทังนี ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริ ษทั เก็บรวบรวมจากท่าน มีดงั ต่อไปนี
กรณีทท่ี านเป็ นลูกค้ า :
1. ข้อมูลส่ วนตัวที บ่ งชี ตัวตน เช่ น ชื อ-นามสกุล ชื อร้ าน สถานประกอบการ ชื อบริ ษทั รู ปถ่ายร้ านค้า/สถาน
ประกอบการ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน ของ บุคคล หรื อ
ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอํานาจกรณี นิติบุคคล
2. ข้อมูลเพือการติดต่อ เช่น ที อยู่ สถานที ติดต่อ เบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร Email
Line ID Facebook ID
3. ข้อ มู ล ทางการเงิ น เช่ น ข้อ มู ล การชํา ระเงิ น ค่าลิ ขสิ ทธิ ข้อ มู ล บัญ ชี และหมายเลขบัญ ชี ธ นาคาร หมายเลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
4. ข้อมูลประวัติการซือลิขสิ ทธิเพลงของท่าน
5. ข้อมูลอืนๆทีจําเป็ นเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามสัญญา เช่น หนังสื อรับรองบริ ษทั เลขทะเบียนนิ ติบุคคล ภพ
20 เป็ นต้น
กรณีทท่ี านเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ :
1. ข้อมูลส่ วนตัวที บ่งชี ตัวตน เช่น ชื อ-นามสกุล ชื อบริ ษทั เลขบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของพันธมิตรทางธุรกิจทีเป็ นบุคคลธรรมดา และ ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอํานาจกรณี ที
เป็ นนิติบุคคล
2. ข้อมูลเพือการติดต่อ เช่น ทีอยู่ สถานทีติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ Email
3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชี และ สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
4. ข้อมูลอืนๆที จําเป็ นเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามสัญญา เช่น หนังสื อรับรองบริ ษทั เลขทะเบี ยนนิ ติบุคคล
ภพ20 เป็ นต้น
อนึ ง บริ ษทั จะไม่เก็บรวบรวม หรื อ ขอข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหวจากท่านไม่วา่ กรณี ใดๆ หากบริ ษทั จําเป็ นต้องเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่าน บริ ษทั จะขอความยินยอมจากท่านพร้อมระบุวตั ถุประสงค์ทีจะนําไปใช้หรื อเปิ ดเผยไว้อย่างชัด
แจ้ง เพือให้ท่านทราบก่อนทีท่านจะยินยอมให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวกับบริ ษทั
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กรณี บริ ษทั ได้รับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคล หรื อ ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอํานาจของนิติบุคคล เพือวัตถุประสงค์ใน
การพิสูจน์ตวั ตน และ/หรื อ การซื อ หรื อใช้บริ การลิขสิ ทธิ เพลงกับบริ ษทั หรื อ การแต่งตังตัวแทนจําหน่าย ตัวแทนจัดเก็บ
ลิขสิ ทธิ ข้อมูลที ได้รับจะมีขอ้ มูลศาสนาและหมู่โลหิ ตด้วย ซึ งถือว่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที มีความอ่อนไหว (Sensitive
Personal Data) บริ ษทั ขอแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว (ศาสนาและหมู่
โลหิ ต) จากท่าน ยกเว้นในกรณี ทีบริ ษทั ได้รับความยินยอมจากท่าน ทังนี บริ ษทั จะกําหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบตั ิ
และเป็ นไปตามทีกฎหมายอนุญาต
4. แหล่ งทีมาของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี


จากท่านโดยตรง เช่น เมือท่านกรอกแบบฟอร์มหรื อทําสัญญาเพือซื อลิขสิ ทธิ เพลงกับบริ ษทั หรื อเมือท่านกรอก
แบบฟอร์ ม หรื อ ทํา สั ญ ญาเพื อเป็ นตัว แทนจํา หน่ า ย ตัว แทนจัด เก็ บ ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท หรื อ เมื อท่ า นมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บริ ษทั รวมถึงการติดต่อสอบถามข้อมูลลิขสิ ทธิเพลงผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั การติดต่อสื อสารทาง
Email โทรศัพ ท์ 02-669-9000 ต่ อ 8383 ถึ ง 85, Line Official @GMM-MPI, แบบสอบถาม หรื อ บริ ษ ัท / ตัว
แทนทีได้รับการแต่งตังจากบริ ษทั ได้เข้าติดต่อพบท่านโดยตรง เป็ นต้น

5. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เว้นแต่ในบางกรณี โดยเฉพาะทีบริ ษทั ต้องอาศัยฐานความยินยอมของท่าน บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา สําหรับการเริ มต้นทําสัญญาหรื อการเข้าทําสัญญาหรื อปฏิบตั ิตาม
สัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพือการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมายของบริ ษทั (3) ฐานประโยชน์โดยธรรม
ของบริ ษทั และของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญสมดุลกับผลประโยชน์และสิ ทธิเสรี ภาพขันพืนฐาน
ของท่านในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของ
บุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าทีในการใช้อาํ นาจรัฐ
และ/หรื อ (6) เพือการก่อตังสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึน
ต่อสู ้ สิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
1. วัตถุประสงค์ทีบริ ษทั ดําเนินการโดยต้องได้รับความยินยอมจากท่านเสี ยก่อน




การรับข่ าวสาร กิจกรรมทางการตลาด โปรโมชันพิเศษ จากบริษัท เพือให้ท่านทีเป็ นลูกค้าของบริ ษทั ได้รับ
แจ้งข่าวสารกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชัน ส่วนลดต่างๆ และการให้ขอ้ มูลเกียวกับสิ นค้า เช่น สิ นค้าใหม่
สิ นค้าแนะนํา โดยบริ ษทั และ/หรื อ พันมิตรของบริ ษทั บุคคลภายนอก ที บริ ษทั ไม่สามารถอาศัยฐานทาง
กฎหมายอืนใดได้
การรับเงินโดยวิธีโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร เพือให้ท่านทีเป็ นตัวแทนจําหน่าย ตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิ
ของบริ ษทั ได้รับเงิ นค่าจ้าง ค่าตอบแทนจากบริ ษทั โดยวิธีการโอนเงิ นเข้าบัญชี เงิ นฝากธนาคารของท่ าน
ตามทีท่านได้ให้ความยินยอมขอรับเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
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2. วัตถุประสงค์ทีบริ ษทั ดําเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย
บริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
1) เพือให้บริ การตามที ท่านร้องขอ เช่น การให้บริ การลิขสิ ทธิ เพลง โดยทําสัญญาซื อขายลิขสิ ทธิ เพลงกับท่าน การทํา
สัญญาเพือแต่งตังท่านเป็ นตัวแทนจําหน่าย ตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิเพลงของบริ ษทั รวมถึง การต่ออายุสญ
ั ญาซื อขาย
ลิขสิ ทธิเพลง สัญญาแต่งตังตัวแทน การยุติสญ
ั ญา เป็ นต้น โดยเป็ นไปตามฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา
2) การติดต่อสื อสาร เช่น เมือท่านฝากเบอร์ ให้บริ ษทั ติดต่อกลับไปหาท่าน เพือตอบข้อซักถามของท่านเกียวกับ บริ การ
ลิขสิ ทธิเพลง ราคาค่าลิขสิ ทธิเพลง และข้อมูลอืนๆ โดยเป็ นไปตามฐานสัญญา
3) ในกรณี ทีท่านเป็ นลูกค้าผูใ้ ช้บริ การลิขสิ ทธิเพลงของบริ ษทั อยูแ่ ล้ว บริ ษทั อาจมีการติดต่อท่านเพือนําเสนอโปรโมชัน
พิเศษ หรื อ การแจ้งเตือนการต่ออายุสัญญาลิขสิ ทธิ เพือความต่อเนื องในการประกอบธุรกิจของท่าน ซึ งเป็ นไปตาม
ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมของบริ ษทั โดยลูกค้าสามารถคาดหมายได้ถึงข้อเสนอทีบริ ษทั อาจนําเสนอ โดยไม่ละเมิด
สิ ทธิเสรี ภาพของลูกค้า หรื อ เป็ นไปตามความพึงพอใจทีท่านได้แสดงต่อบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม
4) เพือบังคับและปกป้ องสิ ทธิ ตามกฎหมายและข้อเรี ยกร้ องของบริ ษทั เช่ น การระงับและการจัดการข้อพิพาท การ
ดําเนินการตามสัญญา และก่อตัง ใช้สิทธิ หรื อปกป้ องสิ ทธิตามข้อเรี ยกร้องต่างๆ
5) การปฏิบตั ิตามหน้าทีตามกฎหมายและคําสังของหน่วยงานรัฐเช่น เพือดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรื อให้
ความร่ วมมือกับศาล ผูก้ าํ กับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานทีบังคับใช้กฎหมาย ในกรณี ทีมีเหตุผลอันควรเชือได้วา่
บริ ษทั ต้องดําเนินการดังกล่าว และเมือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กระบวน
พิจารณา หรื อคําสังจากรัฐโดยเคร่ งครัด เพือออกใบกํากับภาษี เพือเปิ ดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานทางภาษี หน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายเกียวกับการเงิน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรื อหน่วยงานของรัฐอืนๆ และเพือการสื บสวนสอบสวน
หรื อป้ องกันอาชญากรรม
6. บริษัทจัดการกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร
บริ ษทั มีวธิ ีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี
 บริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบจัดเก็บเอกสาร และใน ระบบ Database โดยผ่านระบบของของบริ ษทั ที
มีมาตรการการปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทีเหมาะสม และมีระบบป้ องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ (Access
Control)
 บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยแก่ผใู ้ ด เว้นแต่กรณีจําเป็ น โดยบริ ษทั
จะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเท่าทีจําเป็ น สมควรแก่กรณี และเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดเท่านัน
เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทีมีหน้าทีกํากับดูแลการให้บริ การ หรื อ
หน่วยงานกํากับดูแลลูกค้า รวมถึงในกรณี ทีมีการร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย อาทิ การ
ร้ อ งขอข้อ มู ล เพื อการฟ้ อ งร้ อ งหรื อ ดํา เนิ นคดี ตามกฎหมาย หรื อ เป็ นการร้ อ งขอจากหน่ ว ยงานเอกชน หรื อ
บุคคลภายนอกอืน ๆ ทีมีความเกียวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายรวมถึงในกรณี ทีมีความจําเป็ นตามสมควรใน
การบังคับใช้ขอ้ ตกลงและเงือนไขการใช้ของบริ ษทั
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บริ ษทั อาจมีความจําเป็ นในการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังหน่ วยงานต่างประเทศหรื อองค์กรระหว่างประเทศ
เฉพาะเท่าทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั และมีมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทีเพียงพอ (appropriate safeguard) และ
ท่านสามารถบังคับใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลได้ รวมทังมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายทีจะบังคับได้ทีดีกว่าหรื อเทียบเท่า
กับมาตรฐานของบริ ษทั
7. บริษัทเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่ างไร และเก็บรักษาเป็ นระยะเวลานานเท่ าใด
บริ ษทั มีวธิ ีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี
1. ลักษณะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 กรณีได้ รับข้ อมูลแบบกระดาษ – บริ ษทั จะนําข้อมูลส่วนบุคคลทีได้รับมาในรู ปแบบกระดาษมาเรี ยบเรี ยง
เข้าสู่ระบบ Database พร้อมกับสแกนเอกสารกระดาษของบริ ษทั ให้อยูใ่ นรู ปไฟล์ PDF ทีแก้ไขไม่ได้แต่
สามารถนํากลับมาอ้างอิงได้โดยเนื อความไม่เปลียนแปลง เมือดําเนิ นการเรี ยบเรี ยงและสแกนเป็ นไฟล์
PDF เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จะดําเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีอยูใ่ นรู ปแบบกระดาษในตูเ้ ก็บเอกสาร
ทีมีความมันคงปลอดภัยและจํากัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลทีได้รับอนุญาตเท่านัน
 กรณีได้ รับข้ อมูลแบบดิจิทัล – บริ ษทั จะนําข้อมูลเหล่านันมาเก็บรักษาไว้บน Database ของบริ ษทั ทันที
ทังนี Database ของบริ ษทั มีระบบป้ องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุ ญาต (unauthorized access) และ
มาตรการปกป้ องรักษาทีเพียงพอ (Data protection measure)
2. สถานทีจัดเก็บ : ระบบ Database และ ระบบเก็บเอกสารทีมีการจํากัดการเข้าถึงและมีมาตรการรักษาความมันคง
ปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม
3. ระยะเวลาจัดเก็บ
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที เหมาะสมและจําเป็ น และเป็ นไปตามที กฎหมาย
กําหนด ได้แก่
 ลูกค้ าซื อลิขสิ ทธิเพลง บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาของสัญญาซือ
ลิขสิ ทธิเพลง
เมือสัญญาสิ นสุ ดลง ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไปอีก เป็ น
เวลา 5 ปี เพือวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบย้อนหลัง กรณี อาจเกิด ข้อพิพาทในภายหลัง
 พันธมิตรทางธุรกิจ (ตัวแทนจําหน่ าย ตัวแทนจัดเก็บค่ าลิขสิ ทธิ) บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านตลอดระยะเวลาของสัญญาแต่งตังตัวแทนจําหน่าย ตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิ
เมือสัญญาสิ นสุ ดลง ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อไปอีก เป็ น
เวลา 5 ปี เพือวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบย้อนหลัง กรณี อาจเกิด ข้อพิพาทในภายหลัง
4. เมือพ้นระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตามทีได้กาํ หนดไว้เบื องต้นแล้ว หรื อบริ ษทั ไม่มีสิทธิ หรื อไม่สามารถ
อ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านแล้ว บริ ษทั จะดําเนิ นการทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ด้วยวิธีการ ลบ หรื อ นิรนาม ข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ นสุดระยะเวลาจัดเก็บและประมวลผล
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8. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เพือดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ในนโยบายฉบับนี ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิ ดเผยหรื อนําส่ งให้กบั
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอก ดังนี
1. ภายในบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรื อนําส่งให้กบั หน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ เฉพาะทีเกียวข้องและมีบทบาท
หน้าทีเท่าทีจําเป็ นตามวัตถุประสงค์เท่านัน โดยบุคคลหรื อทีมงานเหล่านี ของบริ ษทั จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
 เจ้าหน้าที ฝ่ ายที เกี ยวข้อง โดยกําหนดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที ที รับผิดชอบ เช่น ฝ่ ายบัญชี การเงิ น
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ ายธุรการ เป็ นต้น
2. ภายนอกบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิ ดเผยหรื อนําส่งให้กบั องค์กรภายนอก ดังนี
 หน่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ล หรื อ หน่ ว ยงานอื นตามทีกฎหมายกํา หนด เช่ น กรมสรรพากร หรื อ
หน่วยงานอืนใดทีอาศัยอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงในกรณี ทีมีการร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพือการฟ้องร้องหรื อดําเนิ นคดีตามกฎหมาย หรื อเป็ นการร้องขอจากหน่วยงาน
เอกชน หรื อบุคคลภายนอกอืน ๆ ทีมีความเกียวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายรวมถึงในกรณี ทีมีความจําเป็ น
ตามสมควรในการบังคับใช้ขอ้ ตกลงและเงือนไขการใช้ของบริ ษทั
9. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ท่านมีสิทธิในการดําเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลท่าน ท่านมีสิทธิ ทีจะเพิกถอน
ความยินยอมเมือใดก็ได้ตลอดระยะเวลาทีข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอยู่กบั บริ ษทั เว้นแต่มีขอ้ จํากัดสิ ทธิ นนโดย
ั
กฎหมายหรื อมีสญ
ั ญาทีให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
ทังนี การเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพือประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษา/สอบถาม
ถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม
2. สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right of Access)
ท่านมีสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านและขอให้บริ ษทั ทําสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยการได้มาซึงข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริ ษทั ได้ ทังนี เพือความ
เป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริ ษทั ต้องขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตนของท่านก่อนจะให้ขอ้ มูลตามทีท่านขอ
3. สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง (Right to rectification)
ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
4. สิทธิในการลบข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to erasure)
ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทําให้เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้ หากท่านเชือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อ
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เห็นว่าบริ ษทั หมดความจําเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องในนโยบายฉบับนี หรื อเมือท่านได้
ใช้สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมหรื อใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
5. สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล (Right to restriction of processing)
ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านชัวคราว ในกรณี ทีบริ ษทั อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบคําร้องขอใช้สิทธิ แก้ไขหรื อขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อกรณี ทีบริ ษทั
หมดความจําเป็ นและต้องลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามกฎหมายทีเกียวข้อง แต่ท่านขอให้บริ ษทั
ระงับการใช้แทน
6. สิทธิในการให้ โอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to data portability)
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี ทีบริ ษทั ได้ทาํ ให้ขอ้ มูลนันอยูใ่ นรู ปแบบทีสามารถอ่านหรื อใช้
งานโดยทัวไปได้ดว้ ยเครื องมือหรื ออุปกรณ์ทีทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมทังมีสิทธิขอให้บริ ษทั ส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่ วนบุคคลอืนทีสามารถทําได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลทีบริ ษทั ส่ งหรื อโอน
ข้อมูลส่ วนบุคคลในรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอืนโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดําเนิ นการได้
เพราะเหตุทางเทคนิ ค ทังนี บริ ษทั อาจขอสงวนสิ ทธิ ในการปฏิ เสธการใช้สิทธิ ของท่านตามข้อนี ตามที บริ ษทั
เห็นสมควร
7. สิทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Right to object)
ท่านมีสิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านนัน ทําขึนเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั โดยไม่เกินขอบเขตทีท่านสามารถ
คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เว้นแต่เป็ นกรณี ทีบริ ษทั สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้วา่ มีความสําคัญยิง
กว่าสิ ทธิขนพื
ั นฐานของท่าน หรื อเป็ นไปเพือการยืนยัน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการต่อสูใ้ นการฟ้องร้องตาม
กฎหมายตามแต่กรณี
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริ ษทั ได้ เพือดําเนินการยืนคําร้องขอดําเนินการ
ตามสิ ทธิขา้ งต้นได้ รายละเอียดการติดต่อ มีดงั นี
เจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
นายพศวัตร ฉัตรจุฬานนท์
เบอร์โทร : 02-669-9660
Email : photsawat.cha@gmmgrammy.com
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิง อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
เลขที 50 ถนนสุขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
ท่านสามารถ download แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิดงั กล่าวข้างต้น ที Website gmm-mpi.com และส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสาร
ยืนยันตัวตนตามทีระบุในแบบฟอร์มมายัง DPO เพือยืนคําร้องขอดําเนินการใช้สิทธิตามข้างต้น
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ทังนี ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆในการดําเนินการตามสิ ทธิขา้ งต้น โดยบริ ษทั จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
ตามคําร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับคําร้องขอดังกล่าว
10. รายละเอียดผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื อ
สถานทีติดต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มิวสิ ค พับลิชชิง อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
เลขที 50 ถนนสุขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-669-9219

11. รายละเอียดเจ้ าหน้ าทีคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
นายพศวัตร ฉัตรจุฬานนท์
เลขที 50 ถนนสุขมุ วิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-669-9660
Email: photsawat.cha@gmmgrammy.com
12. รายละเอียดหน่ วยงานกํากับดูแล
ชื อเจ้ าหน้ าที
สถานทีติดต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

ในกรณี ทีบริ ษทั หรื อลูกจ้างหรื อพนักงานของบริ ษทั ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรี ยนต่อหน่วยงานกํากับดูแล ตามรายละเอียดดังนี
ชื อ
สถานทีติดต่ อ
ช่ องทางการติดต่ อ

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์ : 02-142-1033
Email : pdpc@mdes.go.th
ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรี ยน เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดต่อไป
13. นโยบายคุกกี (Cookies)
Website “www.gmm-mpi.com” ของบริ ษทั ไม่ได้มีการใช้งาน Cookies เพือเก็บข้อมูลการใช้งาน Website ของท่าน
14. การเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ เดิม
บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมายทีใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั ทังนี บริ ษทั มีสิทธิ เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลทีบริ ษทั เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนทีเกียวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้
และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลมีผลใช้บงั คับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากท่านไม่ประสงค์ทีจะให้บริ ษทั เก็บ
รวมรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวต่อไปภายหลัง พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลใช้บงั คับแล้ว ท่านสามารถแจ้ง
ยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางการใช้สิทธิ เพิกถอนความยินยอมตามนโยบายฉบับนี เว้นแต่มีขอ้ จํากัดสิ ทธิ นนโดย
ั
กฎหมายหรื อมีสัญญาทีให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ และการเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่ งผลกระทบต่อท่าน ดังนัน
เพือประโยชน์ของท่าน ท่านจึงควรศึกษา/สอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม
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15. นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของ Website อืน
นโยบายความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนีใช้เฉพาะสําหรับการให้บริ การผ่าน Website ของบริ ษทั เท่านัน หากท่านได้
กด Link ไปยัง Website อืน (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของบริ ษทั ก็ตาม) ท่านจะต้องศึ กษาและปฏิ บตั ิตามนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีปรากฏใน Website นันๆ แยกต่างหากจากของบริ ษทั
16. การเปลียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะทําการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุ คคลเป็ นประจํา เพือให้สอดคล้องกับแนวปฏิ บัติ แ ละ
กฎหมาย ข้อบังคับทีเกียวข้อง ทังนี หากมีการเปลียนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
ด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของบริ ษทั โดยเร็ วทีสุ ด ปั จจุบนั นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี ได้ รับการ
ทบทวนปรับปรุงล่ าสุ ดเมือ 5 พฤษภาคม 2565
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