แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สําหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุม
จัดทําและประกาศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โดยที่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่นั แมเนจเม้นท์ จํากัด (“บริษัทฯ”) มีความจําเป็ นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ การเก็บรวบรวม การบันทึก การใช้ และการเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุม
(“ผูเ้ ข้าร่วมงานฯ”) เพือ่ การดําเนินธุรกิจตามปกติท่วั ไปของบริษัทฯและตามวัตถุประสงค์ดงั รายละเอียดที่ระบุดา้ นล่างนี ้ ดังนัน้
บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้คคู่ า้ ของบริษัทฯ ทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ:
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่นั แมเนจเม้นท์ จํากัด
สถานที่ติดต่อ:
สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 อาคารบางกอกแลนด์ ชัน้ 10 ถนนป๊ อบปูลา่ 3
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ช่องทางการติดต่อ:
IMPACTPDPA@IMPACT.CO.TH
02-833-6373
เว็บไซต์ WWW.IMPACT.CO.TH
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูล
ชื่อ: คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล:
สถานที่ติดต่อ: บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่นั แมเนจเม้นท์ จํากัด
สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 47/569-576 หมูท่ ี่ 3 อาคารบางกอกแลนด์ ชัน้ 10 ถนนป๊ อบปูลา่ 3
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ช่องทางการติดต่อ: IMPACTPDPA@IMPACT.CO.TH เบอร์ติดต่อ 02-833-6373
รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่บริษัทฯ อาจเก็บ
รวบรวม:
วัตถุประสงค์การ
ประมวลผล:

– ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด
รูปถ่าย สถานะภาพสมรส อาชีพ รายได้
– บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพื่อความจําเป็ นในการจัด
ให้มีการอํานวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ แก่ผเู้ ข้าร่วมงานฯ และเพื่อการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว ในการนี ้ บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาดังกล่าวได้เลยโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
– บริษัทฯ จะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยคํานึงถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของท่านเป็ นสําคัญ ได้แก่
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–

–

ระยะเวลาการประมวลผล:

–

หน่วยงานที่ขอ้ มูลอาจถูก
เปิ ดเผย:

–
–

การติดต่อสื่อสารเพื่อการทําให้ธุรกรรมตามสัญญากับผูต้ ิดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ
เสร็จลุลว่ ง การวิเคราะห์ ตรวจสอบและปรับปรุ งกระบวนการทํางานภายในของ
บริษัทฯ หรือเพื่อการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็ นต้น
บริษัทฯ จะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อ
ตรวจสอบจํา นวนผู้เ ข้า ร่ว มแสดงสิน ค้า และประชุม หรือ กิ จ กรรมอื่ น ๆ การ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การจัดทําทะเบียนและประวัติการร่วมกิ จกรรมของ
ผูเ้ ข้าร่วมงาน การดําเนินกิจกรรม และอาจมีการใช้ภาพถ่ายบรรยากาศการจัด
งานเพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการตอบแบบประเมินของหน่วยงานกํากับดูแล
หรือการยื่นขอรับรางวัล หรือการประกวดต่าง ๆ เกี่ ยวกับการบริหารจัดการ
รวมถึงแจกของที่ระลึก ของรางวัล (ถ้ามี)
บริษัทฯ จะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการ
เพื่อการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า งานประชุม งานสัมมนา หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ซึ่งได้จดั ให้มีขนึ ้ (รวมถึงกรณีที่มีการจัดงานในรู ปแบบออนไลน์) ผ่านทาง
ช่องทางประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ทัง้ ภายใน และภายนอก เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านทางหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์
เป็ นต้น ทัง้ นีอ้ าจมีการบันทึกภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว หรือการถ่ายทอดสด
เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานนัน้ ๆ เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ประโยชน์ส าธารณะด้า นการสาธารณสุข เช่ น การป้อ งกัน ด้า นสุข ภาพจาก
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร
บริษัทฯ จะทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาหรือ
ธุรกรรมระหว่างผูต้ ิดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ และ
หรือระยะเวลาที่จาํ เป็ นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทาง
กฎหมาย เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้
สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย ซึ่ง
เมื่อครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทําลายข้อมูล/เอกสารด้วยวิธีการที่
เหมาะสม
บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่ บริษัทย่อย
บริษั ท ในเครือ เพื่ อ ประโยชน์โ ดยชอบด้ว ยกฎหมายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯโดยคํานึงถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสทิ ธิในการดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กบั บริษัทฯ
(หากมี)
(2) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทัง้ ขอรับสําเนาส่วนบุคคล และขอให้เปิ ดเผยการได้มา
กรณีที่ไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่านก่อน (หากมี)
(3) ท่านมีสทิ ธิในการขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถ
ทําได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ
(4) ท่านมีสทิ ธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
(5) ท่านมีสทิ ธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวบุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
(6) ท่านมีสทิ ธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
(7) ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดําเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(8) ท่านมีสิทธิ รอ้ งเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอาํ นาจในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ดําเนินการไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ทัง้ นี ้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการยื่นคําร้องขอให้บริษัทฯ
ดํา เนิ น การตามสิ ท ธิ ข ้า งต้น ได้ที่ อี เ มล์ IMPACTPDPA@IMPACT.CO.TH โทรศั พ ท์ 02-833-6373 หรื อ ศึ ก ษา
รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทัง้ แบบฟอร์มการใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ WWW.IMPACT.CO.TH
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