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หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลส าหรบัผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้ามาติดต่อ 
(Privacy Notice For Event Participants or Visitors) 

 
บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซิไมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั(มหำชน) และบรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบทำ้ยนี้ (รวมเรยีกว่ำ “กลุ่มบรษิทัฯ”) 
ให้ค ำมัน่ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  หรือผู้เข้ำมำติดต่อ  (รวมเรียกว่ำ “ท่ำน”) ตำมที่
พระรำชบญัญตักิำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 บญัญตั ิ
 
ตำมหนังสอืแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้ กลุ่มบรษิทัฯมสีถำนะเป็น “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (data 
controller)” ตำมพระรำชบญัญตัิคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมกีำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บคุคลของท่ำน 
 
เพื่อเป็นกำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ในกำรแจ้งให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบถึงวตัถุประสงค์ของกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่น
บคุคลตำมฐำนทำงกฎหมำย (lawful basis) ระยะเวลำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลู
เกีย่วกบัตวัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และสทิธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมมำตรำ 23 ของพระรำชบญัญตัคิุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัฯจึงไดอ้อกหนังสอืแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรบัผู้เข้ำร่วม
กจิกรรมหรอืผูเ้ขำ้มำตดิต่อฉบบันี้ ซึง่จะอธบิำยถงึลกัษณะและเหตุผลของกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
ของท่ำน 
 
หนังสอืแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้  ซึ่งเป็นกำรปฏบิตัิตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชบญัญตัิคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกำศโดยบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั (มหำชน)และบริษัทที่มีรำยชื่อปรำกฎตำม
เอกสำรแนบท้ำยนี้ เวน้แต่บรษิทัที่ไดม้กีำรแจ้งนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมมำตรำ 23 ดงักล่ำวไวเ้ป็นกำร
เฉพำะของตน ใหก้ำรแจง้นโยบำยตำมมำตรำ 23 นี้เป็นไปตำมทีบ่รษิทันัน้ไดป้ระกำศไว ้
 
กลุ่มบรษิทัฯอำจจะด ำเนินกำรแกไ้ขปรบัปรงุเอกสำรฉบบันี้ตำมทีเ่หน็สมควรและจะด ำเนินกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบถงึกำรแกไ้ข
เปลีย่นแปลงดงักล่ำว หนงัสอืแจง้นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัทนัทใีนวนัทีป่ระกำศ 
 
1. ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีกลุ่มบริษทัฯจะเกบ็รวบรวม 
ขอ้มลูสว่นบคุคล หมำยถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้มว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม แต่ไมร่วมถงึ
ขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพำะ ซึง่กลุ่มบรษิทัฯด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนดงัต่อไปนี้ 
1.1 ขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้ก ่

    (1) กรณีทีท่่ำนเขำ้รว่มกจิกรรมใดๆของกลุ่มบรษิทัฯ ไมว่ำ่จะเป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึ้นโดยกลุ่มบรษิทัฯ หรอืจดัโดย
บุคคลที่กลุ่มบรษิทัฯว่ำจ้ำงหรอืเป็นกจิกรรมที่กลุ่มบรษิทัฯมสี่วนร่วมในกำรจดั เมื่อท่ำนเขำ้ร่วมกจิกรรม
ของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืเขำ้มำในพื้นที่จดักจิกรรมของกลุ่มบรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัฯจะจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำน เชน่ 

(ก) ข้อมูลส ำหรบักำรลงทะเบียน และกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เช่น ชื่อ นำมสกุล อำยุ ที่อยู่ หมำยเลข
โทรศพัท์ ทีอ่ยู่ของจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์แชทออนไลน์ โซเชยีลมเีดยี 
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(ข) ภำพและเสยีง ทัง้ภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหว ซึง่บรษิทัอำจบนัทึกในกำรจดักจิกรรมผ่ำนรปูถ่ำย 
และวดิโีอ ในสถำนทีจ่ดักจิกรรมของกลุ่มบรษิทัฯ 

(ค) กจิกรรมหรอืเหตุกำรณ์ทีท่่ำนเคยเขำ้รว่มในอดตีหรอืทีเ่คยลงทะเบยีนไว ้
(ง) รำยละเอยีดกำรช ำระเงนิและธุรกรรมทำงกำรเงนิของท่ำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม 

(2) กรณีทีท่่ำนเขำ้มำตดิต่อบรษิทั หรอืเขำ้มำตดิต่อบรเิวณพื้นทีข่องกลุ่มบรษิทัฯ กลุ่มบรษิทัฯอำจจะเกบ็ขอ้มลู
สว่นบคุคลของท่ำน เชน่ 

(ก) เมือ่ท่ำนเขำ้ในบรเิวณพื้นทีข่องกลุ่มบรษิทัฯทีม่กีำรติดตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (“กลอ้ง CCTV”) 
กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ภำพจำกกลอ้ง CCTV ของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯไมไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูเสยีง
ผำ่นทำงกลอ้ง CCTV โดยกลุ่มบรษิทัฯจะตดิป้ำยใหท้รำบว่ำมกีำรใชก้ลอ้ง CCTV ในบรเิวณพื้นที่
ของกลุ่มบรษิทัฯ (ใชเ้ฉพำะกบับรษิทัในกลุ่มทีม่กีำรตดิตัง้ กลอ้ง CCTV เท่ำนัน้) 

(ข) บนัทกึของผูม้ำติดต่อ (visitor records) โดยกลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคล เชน่ ชือ่นำมสกุล 
เบอร์โทรศพัท์อีเมล ขอ้มูลตำมบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอื หลกัฐำนอื่นท ำนองเดยีวกนั หรอื
เมือ่ท่ำนตอ้งกำรเขำ้มำภำยในบรเิวณบรษิทัของกลุ่มบรษิทัฯดว้ยยำนพำหนะ กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็
หมำยเลขทะเบยีนพำหนะ 

(ค)  เมือ่ท่ำนใชบ้รกิำร Wi-Fi ของกลุ่มบรษิทัฯอำจตอ้งมกีำรลงทะเบยีนเพื่อใชบ้รกิำร โดยขอ้มลูส่วน
บุคคลที่กลุ่มบริษัทฯเก็บรวบรวมเพื่อด ำเนินกำรให้บริกำร Wi-Fi แก่ท่ำน เช่น ชื่อนำมสกุล 
หมำยเลขโทรศพัท์ อเีมล ประวตักิำรใชง้ำน เป็นตน้ 

1.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวำมอ่อนไหว (Sensitive Data) ไดแ้ก ่
(1) กรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯมคีวำมจ ำเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหว เพื่อ

ใชง้ำนตำมวตัถุประสงค ์เชน่ 
(ก) ในบำงกรณี กลุ่มบรษิทัฯอำจเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวของท่ำน แมว้ำ่กจิกรรม หรอื
กำรติดต่อนัน้ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัข้อมูลอ่อนไหวโดยตรง  เช่น กลุ่มบริษัทฯจ ำเป็นต้องใช้บัตร
ประชำชนของท่ำนซึง่มขีอ้มลูศำสนำทัง้นี้เพื่อใชใ้นกำรยนืยนัตวัตนของท่ำน 

(ข) ขอ้มลูสขุภำพ เชน่ ขอ้มลูกำรแพอ้ำหำร ขอ้มลูโรคประจ ำตวั เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ 
(2) ในกรณีที่จ ำเป็นกลุ่มบรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมอ่อนไหวของท่ำนโดยไดร้บัควำม

ยินยอมโดยชดัแจ้งจำกท่ำนหรอืเพื่อวตัถุประสงค์อื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ
จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุด ในกำรจัดให้มีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เพียงพอเพื่อปกป้อง
คุม้ครองขอ้มลูอ่อนไหวของท่ำน 

 
2. วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
2.1 เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำ หรอืเพื่อปฏบิตัิตำมสญัญำซึ่งท่ำนเป็นคู่สญัญำกบักลุ่ม

บรษิทัฯ เชน่ เมือ่ท่ำนเขำ้รว่มกจิกรรมของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืเมือ่ท่ำนเขำ้มำตดิต่อกลุ่มบรษิทัฯเพื่อใหด้ ำเนินกำรใดๆ 
2.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของกลุ่มบรษิทัฯหรอืของบคุคลอื่น เชน่ 

(1) เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯบรหิำรจดักำร กำรวเิครำะห์ขอ้มลูเพื่อพฒันำและปรบัปรงุ 
(2) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรควบคุมกำรเขำ้ถงึพื้นทีข่องบรษิทั หรอืที่ๆ บรษิทัตัง้อยู่ เพื่อประโยชน์ในกำรรกัษำ

ควำมปลอดภยั กำรป้องกนัและกำรตรวจจบัอำชญำกรรม เป็นหลกัฐำนในกำรสบืสวนสอบสวน ทัง้กรณี
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มำตรกำรภำยในบรษิทั และกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนรฐัหรอืองค์กรอื่น ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนกำร
ทำงกฎหมำย 

2.3 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรำยต่อชวีติร่ำงกำย หรอืสุขภำพของท่ำนหรอืบุคคลอื่น เช่น กำรติดต่อในกรณีฉุกเฉินกำร
ควบคมุและป้องกนัโรคตดิต่อ 

2.4 เพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตัติำมกฎหมำย เชน่ กำรปฏบิตัติำมบทบญัญตัขิองกฎหมำย กฎระเบยีบ และค ำส ัง่ของผูท้ีม่อี ำนำจ
ตำมกฎหมำย 

2.5 เพื่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรด ำเนินภำรกจิเพื่อประโยชน์สำธำรณะของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรใชอ้ ำนำจรฐั
ทีไ่ดม้อบให ้

2.6 กรณีทีท่่ำนใหค้วำมยนิยอมกลุ่มบรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน กลุ่มบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบและขอ
ควำมยนิยอมจำกท่ำนเป็นครำวๆไป ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดเกีย่วกบัควำมยนิยอมไดใ้นขอ้ 4 ของหนงัสอื
แจง้นโยบำยฉบบันี้ 

 
3. การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้ข้อมลูส่วนบคุคล 
กลุ่มบรษิทัฯจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมเท่ำนัน้  ในกรณีที่กลุ่มบรษิทัฯมีควำม
จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น กลุ่มบรษิทัฯจะด ำเนินกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบโดยเรว็ 
 
4. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 
4.1 ในกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยอำศยัควำมยนิยอมของท่ำน ท่ำนมสีทิธทิีจ่ะถอน

ควำมยินยอมของท่ำนที่ให้ไวก้บักลุ่มบรษิทัฯไดต้ลอดเวลำ ซึ่งกำรถอนควำมยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเกบ็
รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมไปแลว้ 

4.2 หำกท่ำนถอนควำมยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้วก้บักลุ่มบรษิทัฯหรอืปฏเิสธไมใ่หข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนบำงอย่ำงแก่กลุ่มบรษิทั
ฯ อำจส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์บำงส่วนหรอืทัง้หมดตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสอื
แจง้นโยบำยฉบบันี้ได ้

4.3 หำกท่ำนมอีำยุไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ กอ่นกำรใหค้วำมยนิยอมโปรดแจง้รำยละเอยีดผูใ้ชอ้ ำนำจปกครองให้กลุ่มบริษทัฯ
ทรำบเพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯสำมำรถด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกผูใ้ชอ้ ำนำจปกครองของท่ำนดว้ย 

 
5. ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านถกูเกบ็รวบรวมอย่างไร 
กลุ่มบรษิทัฯท ำกำรเกบ็รวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนกำรที่ท่ำนไดส้่งขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบรษิทัฯในกำร
สมคัรเขำ้ร่วมกจิกรรม หรอื ผ่ำนเวบ็ไซต์หรอืสื่อสงัคมออนไลน์ หรอืกำรติดต่อกนัผ่ำนทำงโทรศพัท์ หรอืกำรเขำ้มำตดิต่อ
กบักลุ่มบรษิัทฯกลุ่มบรษิัทฯท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบักำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ของท่ำนโดยอำศยั  cookies (โปรดดู 
Cookies Policy ของแต่ละบรษิทัทีท่่ำนเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซต์) 
 
6. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้บคุคลอ่ืน 
6.1 กลุ่มบรษิทัฯอำจท ำกำรเปิดเผยและแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนกบั 
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(1) บรษิทัในกลุ่มตำมเอกสำรแนบทำ้ย 
(2) บคุคลและนิตบิุคคลอื่นทีไ่มไ่ดเ้ป็นบรษิทัในกลุ่มของกลุ่มบรษิทัฯ (“บคุคลอื่น”) เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์กำร

เกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืแจง้นโยบำยฉบบันี้ เชน่ ผูใ้หบ้รกิำรจดั
งำน Event ออแกไนซ์ ผูใ้ห้บรกิำรที่เกีย่วขอ้งผูใ้ห้บรกิำรทำงดำ้นเทคโนโลยี ผูใ้ห้บรกิำรจดัท ำ โปรแกรม
และระบบไอทตี่ำงๆ ผูต้รวจสอบ หน่วยงำนของรฐั และบคุคลทีจ่ ำเป็นเพื่อให้กลุ่มบรษิทัฯสำมำรถด ำ เนิน
กำรต่ำงๆ ตำมวตัถุประสงค์กำรเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมที่ระบุไวใ้นหนังสอืแจง้
นโยบำยฉบบันี้ 

6.2 กลุ่มบรษิทัฯจะก ำหนดให้ผูท้ี่ไดร้บัขอ้มูลมมีำตรกำรปกป้องขอ้มูลของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน
บคุคลดงักล่ำวเท่ำทีจ่ ำเป็นเท่ำนัน้ และด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัไมใ่หใ้ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมชิอบ 

 
7. การโอนข้อมลูส่วนบคุคลไปต่างประเทศ 
7.1 ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็น กลุ่มบรษิทัฯอำจจะท ำกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับรษิทัในเครอืกจิกำรหรอืเครอื

ธุรกจิเดยีวกนัซึ่งตัง้อยู่ในต่ำงประเทศ ปรำกฎดงัรำยชื่อบรษิทัในกลุ่ม ตำมเอกสำรแนบทำ้ย ในกรณีที่จ ำเป็นเพื่อกำร
ปฏบิตัิตำมสญัญำซึ่งท่ำนเป็นคู่สญัญำ หรอืเป็นกำรกระท ำตำมสญัญำระหว่ำงกลุ่มบรษิทัฯกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของท่ำนหรอืเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำ หรอืเพื่อป้องกนั หรอืระงบั
อนัตรำยต่อชวีติ รำ่งกำย หรอืสขุภำพของท่ำนหรอืบุคคลอื่น เพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำย หรอืเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อด ำเนิน
ภำรกจิเพื่อประโยชน์สำธำรณะทีส่ ำคญั 

7.2 กลุ่มบรษิทัฯอำจเกบ็ขอ้มลูของท่ำนบนคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอรห์รอืคลำวดท์ีใ่ห้บรกิำรโดยบุคคลอื่น และอำจใชโ้ปรแกรม
หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลอื่นในรูปแบบของกำรให้บริกำรซอฟท์แวร์ส ำ เร็จรูปและรูปแบบของกำรให้บริกำร
แพลตฟอรม์ส ำเรจ็รปูในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน แตก่ลุ่มบรษิทัฯจะไมอ่นุญำตให้บุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลได ้และจะก ำหนดให้บุคคลอื่นเหล่ำนัน้ต้องมมีำตรกำรคุม้ครองควำมมัน่คงปลอดภยัที่
เหมำะสม 

7.3 เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนทีส่่งไปยงัต่ำงประเทศ กลุ่มบรษิทัฯไดจ้ดัท ำนโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่น
บุคคลเพื่อกำรส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่
ต่ำงประเทศและอยู่ในเครอืกจิกำร 

 
8. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล 
8.1 กลุ่มบรษิทัฯมมีำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัทำงเทคนิคของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน ทีป้่องกนัมใิหข้อ้มลูสว่นบุคคลที่

ถูกเก็บรวบรวมสูญหำยโดยอุบตัิเหตุ  หรือถูกเข้ำถึง เปิดเผย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบมิชอบหรือโดย
ปรำศจำกอ ำนำจ 

8.2 กลุ่มบริษัทฯจัดให้มีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสม กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยพนักงำน 
ตวัแทนผูร้บัจ้ำง หรอืบุคคลที่สำม จะเป็นไปโดยจ ำกดั กลุ่มบรษิทัฯจะอนุญำตเฉพำะบุคคลที่มีควำมจ ำเป็นจะต้อง
เขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน หำกมกีรณีทีบุ่คคลทีส่ำม ท ำกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่ำน จะเป็นกำรประมวลผลตำมค ำส ัง่ของกลุ่มบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯจะก ำหนดใหบุ้คคลทีส่ำมดงักล่ำว มหีน้ำที่ใน
กำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน และปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
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9. ระยะเวลาการเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล 
9.1 กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำที่จ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตำมประเภทขอ้มูลส่วน

บุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมำยจะอนุญำตให้มีระยะเวลำกำรเก็บรกัษำที่นำนขึ้น  ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุ
ระยะเวลำกำรเกบ็รกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลไดช้ดัเจน กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็รกัษำขอ้มลูไวต้ำมระยะเวลำทีอ่ำจคำดหมำยได้
ตำมมำตรฐำนของกำรเกบ็รวบรวม (เชน่ อำยุควำมตำมกฎหมำยทัว่ไปสงูสดุ 10 ปี) 

9.2 กรณีกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด กลุ่มบรษิทัฯจะเกบ็ขอ้มลู 
     (1) ในสถำนกำรณ์ปกต ิขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนอำจถูกเกบ็ไวเ้ป็นเวลำสงูสดุไมเ่กนิ 60 วนั 
  (2) ในกรณีจ ำเป็น เชน่ กรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรสบืสวน สอบสวน หรอืกำรด ำเนินคด ีหรอื

กรณีทีเ่จำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลรอ้งขอขอ้มลูสว่นบุคคลอำจถูกเกบ็รกัษำไวเ้กนิกว่ำ 60 วนัและบรษิทั
จะด ำเนินกำรลบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงปลอดภยัเมือ่เสรจ็สิน้วตัถุประสงคน์ัน้ๆ แลว้ 

9.3 กลุ่มบรษิทัฯจดัใหม้รีะบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่พน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเกบ็
รกัษำหรอืทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืเกนิควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงค์ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ กลุ่มบรษิทัฯจดั
ใหม้รีะบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบุคคลเมือ่พน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเกบ็รกัษำหรอืที่ไม่
เกีย่วขอ้งหรอืเกนิควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ 

9.4 กรณีที่กลุ่มบรษิทัฯใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยขอควำมยินยอมจำกท่ำน กลุ่มบรษิทัฯจะประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่ำวจนกว่ำท่ำนจะแจ้งขอยกเลิกควำมยินยอมและกลุ่มบรษิทัฯด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนเสรจ็สิน้แลว้ 
อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัฯจะยงัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรบับนัทึกเป็นประวตัิว่ำท่ำนเคยยกเลิก
ควำมยนิยอม เพื่อให ้กลุ่มบรษิทัฯสำมำรถตอบสนองต่อค ำขอของท่ำนในอนำคตได ้

 
10. สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 
10.1 ตำมเงือ่นไขทีพ่ระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก ำหนดท่ำนมสีทิธ ิดงัต่อไปนี้ 

(1) ขอถอนควำมยนิยอมทีท่่ำนไดใ้หไ้วก้บักลุ่มบรษิทัฯ เพื่อประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
(2) ขอเขำ้ถงึและขอรบัส ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคลที่เกีย่วกบัตนซึง่อยู่ในควำมรบัผดิชอบของผูค้วบคุมขอ้มูล

สว่นบคุคล หรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 
(3) ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ก ำหนดไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น 
(4) คดัคำ้นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกบัตน 
(5) ขอให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรลบหรอืท ำลำย หรอืท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไ่ม่

สำมำรถระบตุวับคุคลทีเ่ป็นเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้
(6) ขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลได ้
(7) รอ้งขอให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ 

และไมก่อ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ 
(8) รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กลุ่มบรษิทัฯหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูล

สว่นบคุคล รวมทัง้ลูกจำ้งหรอืผูร้บัจำ้งของกลุ่มบรษิทัฯหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลฝ่ำฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
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กลุ่มบรษิทัฯจะพจิำรณำค ำรอ้งขอใชส้ทิธิดงักล่ำว และแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยใน 30 วนันับแต่วนัที่กลุ่มบรษิทัฯได้
รบัค ำรอ้งดงักล่ำวทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.2 ท่ำนสำมำรถใชส้ทิธิดงักล่ำวตำมกฎหมำย โดยกรอกขอ้มูลและควำมประสงค์ในแบบค ำขอใชส้ทิธิ หรอื แบบค ำขอ
ถอนควำมยนิยอม ทีป่รำกฏอยู่บนเวบ็ไซต์ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยท่ำนจะเริม่ใชส้ทิธไิดเ้มือ่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลมผีลใชบ้งัคบักบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล 

 
11. ข้อมลูเก่ียวกบัผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล หรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
ในกรณีที่ท่ำนมคี ำถำมเกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อ ผูค้วบคุม
ขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (data protection officer: DPO) ผำ่นชอ่งทำง ดงันี้ 
11.1 ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล: บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

สถำนที่ติดต่อ: 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โทร 02-669-4200 อีเมล : 
dpo@mmsbangkok.com  

11.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มแยกตำมแต่ละบริษัท  ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในเอกสำรแนบท้ำย 
หนงัสอืแจง้นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี้ 

                   
 

ประกำศ ณ วนัที ่1 สงิหำคม 2564 
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เอกสารแนบท้าย 
 

บริษทัในกลุ่มและผูค้วบคมุข้อมลู 
บริษทัและผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล สถานท่ีและวิธีติดต่อผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล และ

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) 305/12 ซ.สุโขทัย6 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรงุเทพฯ โทร.02-669-4200 
บรษิทั เกยีรเ์ฮด จ ำกดั 999 หมู ่2 ต.บำงบอ่ อ.บำงบอ่ จ.สมทุรปรำกำร โทร.02-

940-0787-90 
-ส ำนกังำนสำขำ 779/34 5 ถ.ประชำอุทศิ แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง 

กรงุเทพฯ โทร.02-691-6394-97 
บรษิทั เดอะ สตูดโิอ พำรค์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
-ส ำนกังำนสำขำ 

305/12 ซ.สุโขทัย6 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรงุเทพฯ โทร.02-669-4200 
เลขที่ 999 หมู่ที่ 2  ต ำบลบำงบ่อ  จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
โทร.02-034-5999 
 

 
 

 


