ประกาศนโยบายความเป็ นส่ วนตัว สาหรับการประชุมผู้ถอื หุ้น บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900 ตระหนักถึงความสาคัญของข้ อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะ ประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ มีผลกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่าน
1.

เราจะเก็บรวบรวมข้ อมูลใดบ้ าง?
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้ รับจากท่านโดยตรง และจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ ประกอบด้ วย :

2.

•

ข้ อมูลส่วนบุคคลโดยทัว่ ไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขพาสปอร์ ตหรื อหมายเลขบัตรที่ระบุตวั ตนอื่น ภาพถ่าย วีดีโอ เสียงบันทึก

•

ข้ อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์



ข้ อมูลผู้ถือหุ้น เช่น จานวนหุ้น เลขประจาตัวผู้ถือหุ้น เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร

เราจะใช้ ข้อมูลเหล่ านีอ้ ย่ างไร และเป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายใด?
เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ และเท่าทีจ่ าเป็ นตามวัตถุประสงค์ตอ่ ไปนี ้ :
•

เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี

•

เพื่อความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของเรา
o

เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายในการจัดทาบันทึกรายงานการประชุม และเป็ นหลักฐานในการเข้ าร่วมประชุมของท่าน

o

ในการรายงาน และประชาสัมพันธ์การประชุม ทางสือ่ อิเล็คทรอนิกส์ และสือ่ สิง่ พิมพ์ โดยไม่มีการระบุตวั บุคคลที่เข้ า
ร่วมงาน

•
3.

ตามวัตถุประสงค์ทกี่ ฎหมาย และข้ อบังคับของเรากาหนด เราไม่มีการจัดเก็บข้ อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้ งไว้

เรามีการแบ่ งปั นข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ แก่ ใคร และเมื่อใด ?
ข้ อ มูลส่ว นบุค คลอาจมี ก ารส่งต่อ ให้ แ ก่ผ้ ูใ ห้ บริ ก ารในนามของการบิน ไทย เพื่ อ เข้ า มาท าหน้ า ที่ใ นบางกระบวนการตาม

จุดประสงค์ที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น เรามีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม “สัญญาการประมวลผล
และถ่ายโอนข้ อมูล” และ “ข้ อสัญญามาตรฐาน” สาหรับการส่งต่อข้ อมูลแก่ผ้ ปู ระกอบการภายนอก และใช้ กลไกในการปกป้อง
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
4.

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้ อมูลของท่ าน
การบินไทยจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ ที่กล่าวข้ างต้ น และตามข้ อกาหนดทาง

กฎหมาย ทังนี
้ ้ ข้ อมูลจะเก็บไว้ 1 เดือน หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนบันทึกการประชุมจะเก็บไว้ 5 ปี ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ ระเบียบงานสารบรรณ เมื่อไม่ใช้ แล้ วจะมีการลบ ทาลายด้ วยวิธีการที่ปลอดภัย ข้ อมูลส่วนบุคคลอาจถูก
สารองเก็บไว้ ในไฟล์สารอง เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของข้ อมูล และจะมีการลบข้ อมูลเป็ นประจาเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลา
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5.

สิทธิของท่ านมีอะไรบ้ าง
เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิในการขอเข้ าถึง ขอดู หรื อขอรับสาเนา สิทธิในการได้ รับแจ้ ง สิทธิในการขอแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง สิทธิ

ในการจากัดการเก็บรวมรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย สิทธิในการขอโอนย้ ายข้ อมูลไปยังแหล่งอื่น สิทธิในการคัดค้ านการเก็บ รวบรวม ใช้
และเปิ ดเผย สิทธิในการร้ องเรี ยนในการใช้ สทิ ธิตา่ ง ๆ ท่านสามารถติดต่อเรา ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ด้านล่าง หากท่านมีข้อกังวลที่
ไม่ได้ รับการแก้ ไข ท่านมีสทิ ธิที่จะร้ องเรี ยนต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลของประเทศไทยได้ หากการบินไทย เจ้ าหน้ าที่
พนักงาน หรื อลูกจ้ างของการบินไทย ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
6.

หากท่ านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้ อมูลของท่ าน ท่ านสามารถติดต่ อมาได้ ท่ ี
เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (DPO)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
อีเมล์ privacy@thaiairways.com
เราจะดาเนินการตามคาขอของท่าน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาขอ โดยไม่ชกั ช้ า ภายใน 30 วัน หากมีผ้ ขู อใช้ สทิ ธิเป็ นจานวนมาก หรื อ
คาขอของท่านจาเป็ นต้ องใช้ เวลาดาเนินการมากขึ ้น อาจใช้ ระยะเวลาอีกประมาณ 1 เดือน ด้ วยเหตุผลที่สมควร หากเราต้ องการที่จะ
ปฏิเสธคาขอของท่าน เราจะแจ้ งท่านถึงเหตุผลที่เราทาการปฏิเสธคาขอของท่าน

