คำบอกกล่ ำวกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice)
บริษัท แกรนด์ คำแนล แลนด์ จำกัด (มหำชน) ในเครื อบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ให้ ความสาคัญ
กับความเป็ นส่วนตัวในข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนันเพื
้ ่อให้ สอดคล้ องและเป็ นการปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้ งข้ อมูลดังต่อไปนี ้ให้ ท่านทราบ
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลใดบ้ ำงที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริ ษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรื อรับเอาข้ อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะข้ อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้:
• ข้ อมูลส่วนบุคคทัว่ ไป ได้ แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ เลขประจาตัว
ผู้เสียภาษี เลขประจาตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบคุ คล จานวนหุ้น เป็ นต้ น
• ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ อ่อนไหว ได้ แก่ เพศ หมู่โลหิต ภาพถ่ายหรื อภาพเคลื่ อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน
ข้ อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจาเป็ นสาหรับการคัดกรองโรคของบุคคลที่มาเข้ าร่วมการประชุม) ที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านเข้ าร่ วมประชุม โดยบริ ษัท ฯ จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการจัดให้ มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อาจได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ
(หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สาเนาบัตรหรื อสาเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการ
เข้ าร่วมประชุม
อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้ แก่บริ ษัท ฯ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารราชการอื่น ๆ อาจ
ปรากฎข้ อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื ้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ท่านสามารถปกปิ ดข้ อมูลอ่อนไหวก่อนนาส่งเอกสารให้ แก่
บริ ษัทฯ ได้ กรณีท่านไม่ได้ ปกปิ ดข้ อความอ่อนไหวดังกล่าว บริ ษัท ฯ สงวนสิทธิในการปกปิ ดข้ อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้ รับ โดย
ไม่ถือเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลอ่อนไหวของท่าน
2.เหตุใดบริษัทฯ จึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
• เพื่อเรี ยก จัดให้ มี และดาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การบริ หารจัดการ
บริษัท การจัดกิจกรรม การส่งข่าวสารหรื อข้ อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
• เพื่อใช้ ในการจัดทาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และเป็ นหลักฐานในการเข้ าร่ วมประชุมของท่าน
เพื่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจาเป็ นที่เกี่ยวข้ องอันเป็ นประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษัท ฯ
และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้ อย่างสมเหตุสมผล

หน้ าที่ 1/2

• เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของท่านหรื อบุคคลอื่น เช่น การติดต่อ บุคคลในกรณี
ฉุกเฉิน หรื อมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเพื่อการ
ป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็ นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างบริษัทฯ และ/หรื อให้ ความร่วมมือกับศาล หน่วยงาน
กากับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บงั คับใช้ กฎหมายเพื่อการใช้ อานาจรัฐที่บงั คับใช้ กบั บริษัทฯ และ
• เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองลูกค้ ารายอื่น ๆ ในสถานที่ของบริษัทฯ
เมื่อบริษัทฯ มีความจาเป็ นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อเพื่อการปฏิบตั ิ
ตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ บริการของบริษัทฯ แก่ท่านหรื อ
ปฏิบัติตามสัญญาที่บริ ษัทฯ มีหรื อกาลังจะมีกับท่านได้ อย่างเต็มที่ (เช่น เพื่อให้ ท่ านสามารถเข้ าร่ วมการประชุม และ/หรื อการ
เข้ าถึงสถานที่ของบริษัทฯ เป็ นต้ น)
3. ระยะเวลำในกำรที่บริษัทฯ เก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน
บริ ษั ท ฯ จะเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นในระยะเวลาเท่ า ที่ จ าเป็ น อย่ า งสมเหตุ ส มผล เพื่ อ ให้ บ รรลุต าม
วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลนันมา
้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลานานขึ ้น
หากบริษัทฯ จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับเกี่ยวข้ อง
4. ท่ ำนมีสิทธิอะไรในข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ ำน
ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้ อยกเว้ นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ท่านอาจมีสิท ธิในการขอเข้ าถึง และ/หรื อขอรับ
สาเนา โอนย้ าย แก้ ไข ลบ ทาลาย หรื อทาให้ ข้อมูลกลายเป็ นข้ อมูลที่ไม่ระบุตวั ตนในข้ อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่ บริ ษัทฯ มี
ระงับและ/หรื อคัดค้ านกิจกรรมบางประเภทที่ บริษัทฯ มีและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการใดโดยความ
ยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ บริการของบริษัทฯ แก่ท่านได้ อย่างเต็มที่
ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยว่าบริ ษัทฯ ได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากท่านได้ อย่างไร
และยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนไปยังหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายที่บงั คับใช้

ทัง้ นีท้ ่ ำนสำมำรถอ่ ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของนโยบำยควำมเป็ นส่ วนตัวของบริษัทฯ ได้ ท่เี ว็บไซต์
https://www.grandcanalland.com/about-policy.php
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