นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ
บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“เอราวัณ” “บริษัท” หรื อ “ของเรา”) ให้ความสาคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริ ษทั ฯ
อยากให้ท่านคุน้ เคยกับวิธีการที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร บุคคลผูไ้ ด้รั บมอบ
อานาจ กรรมการ ผูถ้ ือหุ้น หรื อผูต้ ิดต่ออื่นๆ (เรี ยกรวมกันว่า “ท่าน” หรื อ “ของท่าน”) ของพันธมิตรทางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่าย ผูใ้ ห้บริ การ และ
บุคคลภายนอก (เรี ยกแยกกันว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”)
โดยนโยบายความเป็ นส่วนตัวสาหรับพันธมิตรทางธุรกิจฉบับนี้ (“นโยบายความเป็ นส่ วนตัว”) อธิบายวิธีการที่บริ ษทั ฯ (และ/หรื อ บุคคลผูไ้ ด้รับมอบ
อานาจ หรื อ บริ ษทั ต่างๆที่กระทาในนามของบริ ษทั ฯ) เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากช่องทางติดต่อสื่ อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรื อเมื่อ
ท่านมีปฏิสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ ณ สานักงาน ผ่านงานแสดง (event) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ผ่านศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ (call center)
หรื อผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านอีเมลและโซเชียลมีเดีย (เช่น เว็บเพจ เฟซบุ๊ค หรื อไลน์) และช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ (“ช่ องทาง”)

1. ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
"ข้อมูลส่ วนบุคคล" ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ตนท่านได้ที่ท่านมอบให้บริ ษทั ฯ โดยสมัครใจเมื่อท่าน
ติดต่อบริ ษทั ฯ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ เช่น โดยด้วยวาจา เป็ นหนังสือ หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
"ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจาแนกประเภทเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน โดยบริ ษทั
ฯจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง
หรื อโดยเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
โดยบริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงหรื อโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะต่างๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน และ/หรื อ
บุคคลอื่นที่บริ ษทั ฯเก็บรวบรวมจะขึ้นอยูก่ บั บริ บทในการติดต่อสื่ อสาร และ/หรื อ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมมีดงั ต่อไปนี้

•

•

•

ข้ อมูลทีร่ ะบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล คานาหน้าชื่อ เพศ สัญชาติ วันเดือนปี เกิด สถานะการสมรส ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยูอ่ ีเมล บัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟซบุค๊ หรื อ ไลน์) ข้อมูลในบัตรที่
รัฐบาลออกให้ (เช่น บัตรประชาชน หนังสื อเดินทาง หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ใบขับขี่) ลายมือชื่อ ข้อมูลการ
ทางาน (เช่น ตาแหน่งงาน แผนก อาชีพ บริ ษทั ที่ท่านทางานให้หรื อจ้างงานท่าน หรื อที่ท่านถือหุน้ อยู)่ ข้อมูลด้าน
การศึกษา ข้อมูลนามบัตร และสัดส่วนการถือหุ้น และ หลักทรัพย์ในบริ ษทั
ข้ อมูลการชาระเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต และวิธีการชาระเงินผ่านช่องทางอื่น และ ประวัติการ
ทาธุรกรรม
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่ อธุรกิจ เช่น ชื่อบริ ษทั รายละเอียดการจดทะเบียนบริ ษทั ข้อมูลจากหนังสือรับรอง จาก
ทะเบียนผูถ้ ือหุ้น หรื อจากเอกสารหรื อหลักฐานอื่นๆ สาหรับการชาระเงิน หรื อสาหรับวัตถุประสงค์ในการปราบปราม
การฟอกเงิน (ซึ่ง อาจรวมถึงข้อมูลของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง) และหนังสื อมอบอานาจ

•

•
•

•

ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่เกี่ยวข้อง เช่น หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ข้อมูลการจดทะเบียนบริ ษทั ข้อมูลทะเบียน
บ้าน หรื อรายงานจากสถานีตารวจ เป็ นต้น
ข้ อมูลของสมาชิกครอบครัว เช่น ข้อมูลที่ระบุตวั คู่สมรสหรื อบุตรของท่าน
ข้ อมูลจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด ข้อมูลภาพและเสี ยงที่ถูกบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดและระบบอินเทอร์เน็ต
ในพื้นที่ของเรา
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่ได้ รับจากบัตรประจาตัวประชาชน รวมทั้งเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล/
หน่วยงานราชการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เช่น ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ หรื อเผ่าพันธุ์

หากท่านได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นใดๆ แก่บริ ษทั โปรดแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ และ/หรื อ ได้รับ
ความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจาเป็ น หรื ออาศัยหลักเกณฑ์ หรื อฐานทางกฎหมายอื่น
บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริ ษทั ฯ กับท่าน โดยหากท่านได้ให้ ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใดๆ ท่านควรมัน่ ใจว่าท่านมีสิทธิ และ/หรื ออานาจที่จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวเพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ โดย (1) แจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ และ/
หรื อ (2) ขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจาเป็ น หรื ออาศัยหลักเกณฑ์ หรื อฐานทางกฎหมายอื่น

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านอย่างไร
เว้นแต่ในบางกรณีโดยเฉพาะที่เราต้องอาศัยฐานความยินยอมของท่าน เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1)
ฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา สาหรับการเริ่ มต้นทาสัญญา หรื อการเข้าทาสัญญา หรื อปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพื่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญ
สมดุลกับผลประโยชน์และสิ ทธิเสรี ภาพ ขั้นพื้นฐานของท่านในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สาหรับการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้
อานาจรัฐ และ/หรื อ (6) เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม หรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
•

•

•

•

การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การยืนยันตัวตนของท่านและสถานะการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ การตรวจสอบ
สถานะกิจการ หรื อการตรวจสอบประวัติในรู ปแบบอื่นๆ หรื อการประเมินความเสี่ ยงสาหรับตัวท่านและพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (ซึ่งรวมถึง การตรวจสอบข้อมูลที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรื อจากบัญชี
ดา (Sanction lists) ที่เป็ นทางการ) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ การ
ออกคาขอเสนอราคาและประมูลราคา การเข้าทาสัญญากับท่านหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
การสื่ อสารทางธุรกิจ เช่น การสื่ อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ และโครงการของบริ ษทั ฯ หรื อ
ของพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น โดยตอบกลับซึ่งข้อซักถามหรื อคาร้องขอต่างๆ)
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ เช่น การสร้างรหัสของผูข้ าย การบันทึกในทะเบียนผูจ้ ดั จาหน่าย การให้การ
สนับสนุนการบริ การ การติดตามและการบันทึก การให้บตั รสาหรับสิ ทธิในการเข้าตึก การจอดรถ การเชื้อเชิญ
พันธมิตรธุรกิจเพื่อเข้าร่ วมงานกิจกรรม หรื อ งานแสดง (event)
ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน เช่น การลงทะเบียน การยืนยัน ระบุ และรับรองท่านหรื อตัวตนของท่าน

•

•

•

•

•

•

•

•

การบริหารจัดการการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การดาเนินธุรกิจกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก
อื่นใดๆ การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการบริ หารจัดการภายในองค์กร
การปฎิบตั ิตามนโยบายและมาตรการภายในองค์กรสาหรับการบริ หารจัดการภายในองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ฝึ กอบรมการดาเนินธุรกิจโรงแรม คุณภาพการให้บริ การ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การตรวจสอบ การตรวจสอบบัญชี
การทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การรายงาน การส่ง หรื อจัดการเอกสาร การประมวลผลข้อมูล การควบคุมหรื อการ
จัดการความเสี่ ยง การวิเคราะห์และการวางแผนทางสถิติและแนวโน้มต่างๆ และกิจกรรมอืน่ ๆ ที่คล้ายกันหรื อ
เกี่ยวข้อง
ตรวจจับการทุจริต เช่น เพื่อตรวจสอบความมัน่ คงปลอดภัย ประเมินความเสี่ ยง และแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ เพื่อบันทึก
และจัดการกับข้อพิพาท เพื่อดาเนินกระบวนพิจารณาสาหรับการป้องกันอาชญากรรมหรื อการทุจริ ต เพื่อยืนยันและ
พิสูจน์ตวั ตนของท่าน เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมา เพื่อตรวจสอบสถานะกิจการและเพื่อดาเนินกิจกรรมอืน่ ๆ
ในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ หรื อข้อบังคับตามกฎหมาย หรื อปฏิบตั ิตามแนวทางในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงซึ่ง
กฎหมายกาหนด รวมถึงเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และสอบสวนการทุจริ ตหรื อการฉ้อโกง
การตรวจสอบดูแลความมัน่ คงปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวและพิสูจน์ตวั ตน เพื่อดาเนินการควบคุมการ
เข้าถึงและเก็บล็อกข้อมูล (log) ตามที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบดูแลระบบ อุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ต เพื่อการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ บังคับ เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎหมาย สิ ทธิ หรื อหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่ท่านอยูอ่ าศัย เพื่อประเมิน
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายภายในองค์กรและแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อปฏิบตั ิตาม
วัตถุประสงค์ในการสื บสวน ตามที่หน่วยงานหน่วยงานรัฐบาลได้ร้องขอ
การจัดการข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การรักษาและการปรับปรุ งรายการ/สารบบของพันธมิตรทางธุรกิจ (ซึ่ง
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) การเก็บและบริ หารจัดการสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อาจมีชื่อของท่านอยูใ่ น
ฐานข้อมูลดังกล่าว
การวิเคราะห์ ธุรกิจและการปรับปรุง เช่น การทาวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประเมิน การสารวจ และการทารายงาน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ และผลการดาเนินงานของท่านหรื อของพันธมิตรทางธุรกิจ และการพัฒนา
และปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริ การ
ระบบและการสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ าย
ช่วยเหลือ เพื่อจัดการรหัสและโพรไฟล์ของท่าน เพื่อจัดการ การเข้าถึงระบบใดๆ ที่บริ ษทั ได้มอบสิทธิในการเข้าถึง
ให้แก่ท่าน การลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน การใช้มาตรการควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้ และเพื่อให้
บริ ษทั ฯสามารถระบุและแก้ไขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ฯ และเพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ในระบบของบริ ษทั ฯ ทาการพัฒนา ปรับใช้ ดาเนินการ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการกับข้ อพิพาท เช่น การยุติขอ้ พิพาท การบังคับใช้สัญญา การก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การก่อตั้ง การ
ใช้ หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย

•

•

•

วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสื่ อสารทางตลาด กิจกรรม การขาย บริ การ ประชาสัมพันธ์ การ
แจ้งเตือน การแจ้งข่าวสาร โปรโมชัน่ ข้อเสนอพิเศษ การแสดงผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง งานสนับสนุน และ
กิจกรรมพิเศษอื่นๆ
การทาธุรกรรมขององค์กร เช่น ในกรณี ที่มีการขาย การซื้อ การโอน หรื อการจาหน่ายกิจการ การควบรวมกิจการ การ
ปรับโครงสร้างองค์กร หรื อการทาธุรกรรมที่คล้ายกัน เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั ผูร้ ับโอนสิทธิ และ/
หรื อหน้าที่ของบริ ษทั ไม่ว่าจะรายเดียวหรื อหลายรายอันเป็ นส่วนหนึ่งของการทาธุรกรรมนั้นๆ ซึ่งรวมถึง บริ ษทั ต่างๆ
บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ย่อยภายใต้ ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป
เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล

หากบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเพื่อเข้าทา หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาที่บริ ษทั ฯ มี กบั
ท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริ ษทั ฯ เมื่อมีการร้องขอ บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุ
ข้างต้นได้
ในกรณีที่บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการดาเนินกิจกรรมที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมของท่านสาหรับแต่ละกิจกรรมดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อคนไร้
ความสามารถ

3. บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านกับใคร
บริ ษทั ฯ อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังต่อไปนี้
•

•

•

บริษัทในเครื อภายในกลุ่ม ดิ เอราวัณ กรุ๊ป โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเข้าถึงได้หรื อถูกเปิ ดเผยไปยังบริ ษทั ใน
เครื อภายในกลุ่ม ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้
โรงแรมในกลุ่มแฟรนไชส์ และพาร์ ทเนอร์ โดยรวมถึงตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาหรับวัตถุประสงค์ที่กาหนดข้างต้นและ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ลูกค้าของบริษัทฯ หรื อบุคคลภายนอกอื่นๆ สาหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริ ษทั อาจว่าจ้างบริ ษทั อื่น
ตัวแทน หรื อผูร้ ับจ้างในการให้บริ การในนามของบริ ษทั หรื ออานวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริ การ
ให้กบั ท่าน โดยบริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผูใ้ ห้บริ การหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก
ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (1) ผูพ้ ฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เทคนิค ซอฟท์แวร์ ผูพ้ ฒั นา
เว็บไซต์ และผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บและ/หรื อทาลายเอกสารและ
บริ การคลาวด์ (Cloud) (3) ผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคมและการสื่ อสาร (4) ผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บสิ นค้า ขนส่งสิ นค้า
และโลจิสติกส์ (5) ผูใ้ ห้บริ การชาระเงิน (6) ผูใ้ ห้บริ การด้านค้นหาข้อมูล (research agencies) (7) ผู ้
ให้บริ การวิเคราะห์ขอ้ มูล (8) ผูใ้ ห้บริ การสารวจตลาด (survey agencies) (9) ผูต้ รวจสอบบัญชี (10) บริ ษทั
ตัวแทนด้านการติดต่อสื่ อสาร สื่ อโฆษณา และการตลาด (11) ผูใ้ ห้บริ การคอลเซ็นเตอร์ (12) ผูจ้ ดั งานแคมเปญและ
งานแสดง (campaign and event organizers) (13) บริ ษทั ตัวแทนขาย (sale representative

agencies) (14) ผูใ้ ห้บริ การการนาเที่ยวหรื อรับจองตัว๋ (15) บริ ษท
ั ประกันภัย (16) ธนาคาร สถาบันการเงิน

•

•

•

หรื อผูใ้ ห้บริ การ/ตัวแทนด้านการชาระเงินและระบบการชาระเงิน และการยืนยันตัวตน (17) ผูใ้ ห้บริ การภายนอกด้าน
การจัดการบริ หาร และ/หรื อ (18) ผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุ ขหรื อโรงพยาบาล
ที่ปรึกษา โดยรวมถึงทนาย หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิค หรื อผูต้ รวจสอบบัญชีที่ช่วยดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และ
ปกป้องหรื อเรี ยกร้องสิทธิใดๆ ทางกฎหมาย
หน่ วยงานรัฐบาล หน่ วยงานบังคับใช้ กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย เช่น (สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง หรื อตารวจ) เพื่อปฏิบตั ิตามหมาย หรื อการดาเนินการต่างๆตามกฎหมาย และเพื่อ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหน้าที่ตามกฎหมาย หรื อกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรื อเพื่อการปกป้องสิ ทธิของบริ ษทั หรื อเมื่อ
บริ ษทั ฯ พบว่าการกระทาของท่านฝ่ าฝื นข้อกาหนดและเงื่อนไข หรื อนโยบายต่างๆของบริ ษทั ฯ สาหรับผลิตภัณฑ์และ
การให้บริ การอย่างใดโดยเฉพาะ
บุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่ ในกรณี มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ
การร่ วมลงทุน การโอนสิ ทธิ การโอน หรื อการจาหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรื อหุ้น หรื อการทาธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่า
บางส่วนหรื อทั้งหมด

บุคคลที่บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อยูต่ ่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่า
หรื อต่ากว่าประเทศไทย ในกรณีน้ ี บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้แน่ใจว่ามีมาตรการ การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่เหมาะสม หรื อ
ดาเนินการให้แน่ใจบุคคลผูท้ ี่บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลให้น้ นั ได้ดาเนินการตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้และตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เพียงพอ โดยเราจะขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ตามที่กฎหมายกาหนด

4. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไว้นานเท่ าใด
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวหรื อเพื่อให้สอดคล้องกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจาเป็ น
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. สิทธิของท่ าน
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้ พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
•

•

•

สิทธิในการเข้ าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิ ทธิในการขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่
และในการตรวจสอบถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ทา่ นไม่ได้ให้ความยินยอม
สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล ของท่านไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ โดยหมายถึงการขอรับสาเนาข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ ขอให้เราส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

•

•

•

•
•

สิทธิในการการลบ หรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย เป็ นข้อมูลส่วน
บุคคลที่ไม่สามารถระบุตวั ท่านได้ เมื่อเราไม่มีฐานที่ชอบด้วยกฎหมายในการดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป
สิทธิในการขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สิทธิการแก้ไขให้ ถูกต้ อง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้เราดาเนินการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับท่านนั้นถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
สิทธิในการร้ องเรียน ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดก็ได้ สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย บนฐานที่ท่านได้
ให้ความยินยอมแก่เรา โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกับต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

6. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ อื่นๆ
เว็บไซต์น้ ีอาจมีลิงค์ซ่ ึงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดยบริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเหล่านี้ และ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบตั ิว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เว้นแต่ที่ระบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
นี้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ แนะนาให้ท่านอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวต่างๆที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบุคคลดังกล่าว

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้
บริ ษทั ฯ อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้เป็ นครั้งคราว หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม บริ ษทั ฯ แนะนาให้ท่านคอยติดตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้เป็ นระยะ
เพือ่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้ระบุวนั ที่บงั คับใช้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ในท้ายฉบับ

8. ติดต่ อบริษัทฯ
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ หรื อท่านต้องการที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ
บริ ษทั ฯ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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