นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็ นส่ วนตัว") อธิบายวิธีการที่ บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท” “เอราวัณ” “เรา”
หรื อ "ของเรา") โดยเราเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบุคคลหรื อผูต้ ิดต่อของลูกค้า (ในกรณีที่เป็ นลูกค้าองค์กร) และบุคคล
ใดๆที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา ("ท่าน") และแจ้งท่านถึงสิทธิในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายแนวทางปฏิบตั ิของ เอราวัณ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากช่องทางดังต่อไปนี้
•
•
•

•

•

•

•
•

จากบริ ษทั ในเครื อ เอราวัณ
จากโรงแรมในธุรกิจแฟรนไชส์และพาร์ทเนอร์
ผ่านเว็บไซต์ที่ดาเนินการโดยเราซึ่งท่านได้ใช้เพื่อเข้าถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้และเว็บไซต์อื่นๆซึ่งบริ ษทั
ในเครื อ โรงแรมในธุรกิจแฟรนไชส์และพาร์ทเนอร์และผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก (เช่น เว็บไซต์รับจอง
ห้องพัก ผูใ้ ห้บริ การการนาเที่ยว หรื อคณะท่องเที่ยว) ควบคุมหรื อเป็ นเจ้าของ
ผ่านซอฟท์แวร์แอปพลิเคชันซึ่งเข้าถึงได้ที่ดาเนินการโดยโรงแรมในธุ รกิจพาร์ทเนอร์และผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอกเพื่อใช้งานบนหรื อผ่านคอมพิวเตอร์หรื อโทรศัพท์มือถือ
เมื่อท่านติดต่อหรื อเข้าพักในฐานะแขกของหนึ่งในโรงแรมของเราหรื อผ่านช่องทางติดต่อออฟไลน์ เช่น กิจกรรม
โปรโมชัน่
เมื่อท่านติดต่อเราสาหรับบริ การเช่าพื้นที่สานักงานและพื้นที่ร้านค้า พื้นที่ห้องเก็บของ พื้นที่ยอ่ ย และพื้นที่สื่อโฆษณา
(รวมถึงป้ายโฆษณา)
ผ่านรู ปแบบการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กบั เรา (เช่น ผ่านตัวแทนขาย หรื อศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์) และ
ช่องทางอื่นใดซึ่งท่านอาจให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับเรา

1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่เราเก็บรวบรวม

"ข้ อมูลส่ วนบุคคล" ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ตนท่านได้ไม่ว่า โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ที่ท่านมอบ
ให้เรา โดยสมัครใจเมื่อท่านติดต่อเราไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ เช่น โดยด้วยวาจา เป็ นหนังสือ หรื อผ่านช่องทางอิ เล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุดา้ นล่าง
"ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่ อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจาแนกประเภทเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความละเอียดอ่อน โดยเรา
จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มี ความละเอียดอ่อน เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรื อโดย
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ข้อมูลส่ วนบุคคลดังต่อไปนี้
•

ข้ อมูลส่ วนตัว ข้อมูลระบุตัวตน และข้ อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล คานาหน้าชื่อ เพศ สัญชาติ วันเดือนปี เกิด ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยูอ่ ีเมล ประวัติการศึกษา ที่อยูท่ ี่ทางาน รายได้ เงินเดือน
ข้อมูลประกันภัย ข้อมูลที่ระบุตวั ตนที่ออกโดยทางราชการ เช่น (เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

•

•

•

•

•

•

•

•

เลขที่ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร) ลายมือชื่อ ข้อมูลสาเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลของคนเข้าเมือง ข้อมูลหนังสื อเดินทาง และ
วีซ่า ที่อยูไ่ ปรษณี ย ์ ที่อยูจ่ ดั ส่ง ที่อยูส่ าหรับชาระเงิน ข้อมูลของผูต้ ิดต่อของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสัญญา
จากการโต้ตอบสื่ อสาร (เช่น การโต้ตอบเป็ นหนังสื อ))
ข้ อมูลผู้เข้ าพัก เช่น จานวนผูเ้ ข้าพัก จานวนห้อง แผนการเดินทาง ข้อมูลการจองในอดีต วันที่เข้า-ออกจากการพักที่
โรงแรม หรื อวันที่ยกเลิกการเข้าพัก ความชอบของแขกผูเ้ ข้าพัก ข้อซักถามหรื อความคิดเห็นและข้อมูลอื่นๆ เช่น ความ
สนใจ กิจกรรมที่สนใจ หรื อตัวเลือกอาหารหรื อเครื่ องดื่มที่สนใจ บริ การหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับท่าน ที่
ท่านแนะนาเราหรื อที่เราทราบในระหว่างการเข้าพักของท่าน
ข้ อมูลการชาระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรื อบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต บัตรเดบิต ประเภทของ
บัตร รอบตัดบัญชี รายละเอียดบัญชีธนาคาร บันทึกและประวัติการชาระเงิน
ข้ อมูลโซเชียลมีเดีย เช่น บัญชีเข้าใช้โซเชียลมีเดีย หรื อ รายละเอียดที่ปรากฎบนบัญชีหรื อเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของ
ท่าน
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับโปรแกรมการสะสมคะแนน เช่น ข้อมูลบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนน หมายเลขบัตรสมาชิก
จานวนแต้มสะสม ข้อมูลวันที่ออกและวันหมดอายุของบัตรเครดิต หมายเลขสมาชิก ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า
วันและเดือนที่เข้าร่ วมหรื อสมัครสมาชิก ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก บัญชีธนาคารและรายละเอียดการชาระเงิน ข้อมูล
การสมัครผลิตภัณฑ์และบริ การ (เช่น การสมัครสมาชิก หรื อการสมัครประกันภัย) ข้อมูลบัตรชาระเงินประเภทแบ
รนด์พนั ธมิตร (co-branded payment cards) โปรแกรมท่องเที่ยวของพันธมิตรทางธุรกิจ บัญชีโซเชียลมีเดียที่
เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมสะสมคะแนน
ข้ อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของท่ าน เช่น เลขที่อยูไ่ อพีหรื ออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้
ข้อมูลที่อยูก่ ารควบคุมการเข้าใช้งานสื่ อกลาง (Media Access Control) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ รุ่ นอุปกรณ์
และประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลการเชื่อมต่อ เครื อข่าย ข้อมูลการเข้าถึง วันและเวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจ
ของเรา ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา รายละเอียดเบราว์เซอร์ (Browser) ประเภทและเวอร์ชนั่ ของ
เบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ต้งั ประเภทและเวอร์ชนั่ ของปลัก๊ อินเบราว์เซอร์
(Plug-In Browser) ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึง
แพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ ข้อมูลการจราจรทางเว็บไซต์ (เช่น เนื้อหาที่ท่านเข้า
ชม ลิงค์ที่ท่านคลิ๊กเพื่อดู และข้อมูลอื่นๆ)
ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
บริ การของเรา
ข้ อมูลโพรไฟล์ เช่น ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ข้อมูลโพรไฟล์และรู ปภาพ ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการสั่งจองบริ การ
รายละเอียดทางการเงิน ความสนใจ ความชอบ ความคิดเห็นและผลสารวจ ข้อมูลสารวจความพึงพอใจ การปฏิสัมพันธ์
ผ่านโซเชียลมีเดีย รายละเอียดการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ การใช้รหัสโปรโมชัน่ หรื อส่วนลดต่างๆ คาอธิบายการสั่งซื้อ
ข้อมูลบริ การลูกค้า การเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งงานนิทรรศการ มหกรรมของเรา การฟ้องร้องคดี การทดลอง และ
การจาลองการรับบริ การ
ข้ อมูลช่ องทางการตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร เช่น ข้อมูลที่ท่านได้ให้เราผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรม แบบสารวจ การ
แข่งขัน และกิจกรรมโปรโมชัน่ ต่างๆ

•
•

•

•

•

ข้ อมูลสมาชิกในครอบครัวและบุคคลที่เดินทางมาด้ วย เช่น ชื่อและอายุบุตรของท่าน
ข้ อมูลจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด เช่น ภาพ และวิดิโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด และ ระบบอินเทอร์เน็ต ที่ถูกบันทึก
ในพื้นที่ของเรา
ข้ อมูลความชอบของแขกผู้เข้ าพัก เช่น การพักในชั้นที่สูงหรื อชั้นล่าง ห้องพักสามารถสู บบุหรี่ ได้ หรื อพักในชั้น
สาหรับผูห้ ญิง อาหารและเครื่ องดื่มที่ชอบ จัดให้มีหนังสื อพิมพ์ และประเภทของหมอน ข้อซักถามและความคิดเห็น
และข้อมูลอื่นๆ เช่น ความชอบ กิจกรรม หรื อตัวเลือกอาหารหรื อเครื่ องดื่ม บริ การหรื อสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับ
ท่าน ที่ท่านแนะนาเรา หรื อที่เรารับรู ้ระหว่างการเข้าพักของท่าน
ข้ อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริ ษทั (สาหรับลูกค้าองค์กร) รายงานจากสถานีตารวจ (สาหรับผูเ้ ช่าพื้นที่
สานักงาน) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ท่านมีกบั เรา เช่น ลายมือชื่อ และการโต้ตอบสื่ อสารกับเรา
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ (ภูมิแพ้) ข้อมูลความพิการ (เช่น พิการทางการได้ยินการ
เคลื่อนไหว ทางสายตา หรื อต้องการรถเข็นคนพิการ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจากเอกสารระบุตวั ตน
ต่างๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์) ข้อมูลศาสนา

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรื อกฎหมายอนุญาตให้
กระทาได้
หากท่านได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดๆ แก่เรา หรื อผูใ้ ห้บริ การของเรา เช่น เมื่อท่านจองห้องพักสาหรับบุคคลอื่น โปรดแจ้งบุคคลเหล่านั้น
ให้ทราบถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรื อ ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นหากจาเป็ น หรื ออาศัยฐานทางกฎหมายอื่น

2. วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

เว้นแต่ในบางกรณีโดยเฉพาะที่เราต้องอาศัยฐานความยินยอมของท่าน เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1)
ฐานการปฏิบตั ิตามสัญญา สาหรับการเริ่ มต้นทาสัญญาหรื อการเข้าทาสัญญาหรื อปฏิบตั ิตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพื่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญ
สมดุลกับผลประโยชน์และสิ ทธิเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของท่าน ในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สาหรับการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้
อานาจรัฐ และ/หรื อ (6) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรื อการใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย

2.1 วัตถุประสงค์ ที่เราดาเนินการโดยต้ องขอความยินยอมจากท่ าน

เราอาจอาศัยความยินยอมของท่านในการ

•

•

การตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร เพื่อทาการตลาด การติดต่อสื่ อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอ
โปรโมชัน่ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การโดยเรา บริ ษทั ในกลุ่มของ ดิ
เอราวัณ กรุ๊ ป และ/หรื อบุคคลภายนอกที่เราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้
วัตถุประสงค์ต่างๆ ในการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งต้ องได้รับความยินยอมจากท่ าน โดย
วัตถุประสงค์ต่างๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน มีดงั ต่อไปนี้
o ข้ อมูลสุ ขภาพ (เช่ น ภูมแิ พ้ ) เพื่อจัดให้มีการอานวยความสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและให้บริ การแก่ลูกค้า
หรื อแขกผูเ้ ข้าพักโรงแรมของเรา (เช่น เพื่อป้องกันภูมิแพ้ฝนหรื
ุ่ ออาหาร) และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ
บริ หารการบันทึกข้อมูลของลูกค้าหรื อแขกผูเ้ ข้าพักโรงแรม
o ข้ อมูลความพิการ (เช่ น พิการทางการได้ ยิน การเคลื่อนไหว ทางสายตา หรื อต้ องการรถเข็นคนพิการ) เพื่อ
จัดให้มีการอานวยความสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและให้บริ การแก่ลูกค้าหรื อแขกผูเ้ ข้าพักโรงแรมของเรา
และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการบริ หารการบันทึกข้อมูลของลูกค้าหรื อแขกผูเ้ ข้าพักโรงแรม
o ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่ อนจากเอกสารระบุตัวตนต่ างๆ (เช่ น ศาสนา เชื้ อชาติ และเผ่ าพันธุ์) เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการระบุและยืนยันตัวบุคคล
o ข้ อมูลศาสนา เพื่อจัดให้มีการอานวยความสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและให้บริ การแก่ลูกค้าหรื อแขกผูเ้ ข้า
พักโรงแรมของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการบริ หารการบันทึกข้อมูลของลูกค้าหรื อแขกผูเ้ ข้าพัก
โรงแรม
o ข้ อมูลชีวภาพ (เช่ น การจดจาใบหน้ า) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอาชญกรรมและการรักษาความ
ปลอดภัย

หากเราอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการติดต่อ เจ้าหน้าที่คุม้ ครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทาง
อีเมล dpo@theerawan.com โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกับต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

2.2 วัตถุประสงค์ ที่เราดาเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่ นๆ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
•

เพื่อมอบบริการตามที่ท่านร้ องขอ เช่น ไม่ว่าบริ การนั้นจะเป็ นบริ การโรงแรมของเรา หรื อ บริ การให้เช่าพื้นที่
สานักงาน โดยรวมถึง การอานวยความสะดวกแก่การจองห้องพักของแขกของเรา การรับประกันและยืนยันการจอง
และการเข้าพัก การระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การตอบคาร้องขอบริ การและข้อซักถามของลูกค้า การจัดทาใบ
เสนอราคา (quotation) การออกใบสาคัญรับเงิน ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ การคืนเงิน และการชาระเงิน การให้บริ การแก่
ท่านตามความชอบของท่าน เข้าทาสัญญาเช่ากับลูกค้าผูเ้ ช่าพื้นที่สานักงาน และดาเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึง การคืน
และการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริ การ เพื่อดาเนินการ เพื่อติดตาม และเพื่อบริ หารเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา

•

•

•

•

•

•

เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถทางานได้อย่างปกติ มีประสิ ทธิภาพ และมัน่ คงปลอดภัย เพื่ออานวยความสะดวกต่อการเข้าชม
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อพัฒนาแผนผังและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา
การตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร เช่น เพื่อมอบสิ ทธิพิเศษ ข้อเสนอ การอัพเดท การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การ
เสนอโปรโมชัน่ โฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูลและการสื่ อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของ
เรา บริ ษทั ในเครื อของเรา และบริ ษทั ย่อยของ ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป ซึ่งเป็ นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน
หรื อ ตามความชอบที่ท่านได้แสดงต่อเราไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม
เพื่อการบริหารจัดการโปรแกรมการสะสมคะแนน เช่น ดาเนินการเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าร่ วม และสร้างบัญชี
โปรแกรมการสะสมคะแนน เพื่อใช้และสะสมคะแนน เพื่อส่งข้อเสนอ โปรโมชัน่ และข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและ
กิจกรรมสาหรับบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนนของท่าน (เช่น ส่งจดหมายแจ้งเตือนแก่ท่าน) เพื่อดาเนินการสะสมเพิ่ม
แลกเปลี่ยน รับ และแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม เพื่อจัดการและบริ หารการสมัครบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนนของท่าน
บัญชีของขวัญ สมัครเข้าร่ วมกิจกรรม หรื อเพื่อตรวจสอบประวัติการใช้บญั ชีของท่าน หรื อเพื่อจัดหาให้มอบบัตร
ส่วนลดของขวัญและบัตรของขวัญแก่ท่าน
เพื่อติดตามและทาให้ มั่นใจในความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การพัฒนาบริ การของเราให้ดียิ่งขึ้น การส่งแบบสารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าและการสารวจการรับประกันคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนการดาเนินการให้เป็ นไปตาม
ความชอบส่วนบุคคลของลูกค้า
เพื่อพัฒนาการดาเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ ดียิ่งขึน้ เช่น เพื่อพิจารณาประสิ ทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงาน เพื่อประเมินบริ การที่เรามอบให้แก่ท่านเพื่อที่จะพัฒนาบริ การและการดาเนินงานของเรา เพื่อ
แนะนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านอาจสนใจ เพื่อระบุความสนใจของท่านและให้บริ การตามความสนใจของท่าน เพื่อ
สร้างรายงานที่ปกปิ ดการระบุตวั บุคคล เพื่อวัดผลการปฏิบตั ิงานของการทาแคมเปญการตลาด เพื่อศึกษาเกี่ยวกับท่าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านรับ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริ การอื่นๆที่ท่านอาจสนใจ เพื่อวัดผลการมีส่วนร่ วมใน
ผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อทาโพรไฟล์ลิ่ง (profiling) ศึกษาตลาด ประเมิน พฤติกรรม
สถิติ และการจาแนกข้อมูล และแนวโน้มและรู ปแบบของการบริ โภค และการทาโพรไฟล์สิ่งโดยการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพิจารณาจากประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านใช้ของเรา และวิธีการที่ท่าน
รับการติดต่อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การติดตามตรวจสอบระบบ และการบริหารจัดการทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
เพื่อระบุและยืนยันตัวบุคคล เพื่อทาให้มนั่ ใจในความมัน่ คงปลอดภัยสาหรับลูกค้า พนักงาน และผูต้ ิดต่อของโรงแรม
และสานักงานของเราทุกคน เพื่อจัดทาการควบคุมการเข้าถึงระบบและการจัดทาล็อกตามที่สามารถทาได้ เพื่อติดตาม
ตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ต และเพื่อทาให้มนั่ ใจในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการบริ หารธุรกิจของเรา รวมถึง การดาเนินงานทางด้านเทคโนโลยี การบริ หารจัดการระบบติดต่อสื่ อสาร
การดาเนินงานและการตรวจสอบในเรื่ องที่เกี่ยวกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยี และการบริ หาร
จัดการธุรกิจภายในองค์กร สาหรับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิต่างๆภายในองค์กร
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การอนุญาตการเข้าถึงโรงแรมและสานักงานของเรา การดาเนินงานตามคาขอ
สาหรับทรัพย์สินสู ญหาย (lost and found) การบันทึกและปรับปรุ งและการแบ่งปันข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการจอดรถยนต์ การจัดทาการศึกษาและวิเคราะห์ตลาด และการดาเนินการหรื อขยายกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

•

•

•

•

•
•

เพื่อบังคับและปกป้องสิทธิตามกฎหมายและข้ อเรียกร้ องของเรา เช่น การระงับและการจัดการข้อพิพาท การ
ดาเนินการตามสัญญา และก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรื อปกป้องสิทธิตามข้อเรี ยกร้องต่างๆ
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ ของเรา เช่น เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของเรา บริ ษทั ในเครื อหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ เมื่อจาเป็ นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนเรื่ องการทุจริ ต
ข้อร้องเรี ยนเรื่ องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรื อการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสู ญเสี ยทรัพย์สิน
เพื่อติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของ
ธุรกิจของเรา
การปฏิบัติตามหน้ าที่ตามกฎหมายและคาสั่งของหน่ วยงานรัฐ เช่น เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึงการ
บันทึกและการส่งรายงานบันทึกประจาวัน และการจัดทาทะเบียนผูเ้ ข้าพักโรงแรมตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อดาเนิน
กระบวนพิจารณา หรื อคาสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรื อให้ความร่ วมมือ
กับศาล ผูก้ ากับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ในกรณี ที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้อง
ดาเนินการดังกล่าว และเมื่อการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา
หรื อคาสั่งจากรัฐโดยเคร่ งครัด เพือ่ ออกใบกากับภาษี เพื่อจัดทาการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อบันทึกและติดตามตรวจสอบ
การติดต่อสื่ อสาร เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานทางภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน และหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย หรื อหน่วยงานของรัฐอื่นๆ และเพื่อการสื บสวนสอบสวนหรื อป้องกันอาชญากรรม
การทาธุรกรรมขององค์กร เช่น ในกรณี ที่มีการขาย การซื้อ การโอน หรื อการจาหน่ายกิจการ การควบรวมกิจการ การ
ปรับโครงสร้างองค์กร หรื อการทาธุรกรรมที่คล้ายกัน เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั ผูร้ ับโอนสิทธิ และ/
หรื อบริ ษทั ไม่ว่าจะรายเดียวหรื อหลายรายอันเป็ นส่วนหนึ่งของการทาธุรกรรมนั้นๆ ซึ่งรวมถึง บริ ษทั ต่างๆ บริ ษทั ใน
เครื อ บริ ษทั ย่อยภายใต้ ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป
เพื่อดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน และการประเมินความเสี่ยง และ/หรื อ
เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล

หากเรามีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเพื่อเข้าทาหรื อปฏิบตั ิตามสัญญาที่เรามีกบั
ท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา เมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุขา้ งต้นได้
ในกรณีที่เรามีความจาเป็ นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการดาเนินกิจกรรมที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะ
ขอความยินยอมของท่านสาหรับแต่ละกิจกรรมดังกล่าว

3. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบั บุคคลดังต่อไปนี้
•

บริษัทในเครื อภายในกลุ่ม ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และโรงแรมฮ็อป อินน์ และโรงแรมที่เราบริหาร โดยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านอาจเข้าถึงได้หรื อถูกเปิ ดเผยไปยังบริ ษทั ในเครื อ หรื อ บริ ษทั ย่อยภายในกลุ่ม ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป รวมถึงบริ ษทั ต่างๆที่
ดาเนินธุรกิจของโรงแรมฮ็อป อินน์ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้

•

•

•

•

•

โรงแรมในธุรกิจแฟรนไชส์ และพาร์ ทเนอร์ โดยรวมถึงตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาหรับวัตถุประสงค์ที่กาหนดข้างต้นและ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่การดาเนินธุรกิจของเรา
ลูกค้าของเรา หรือบุคคลภายนอกอื่นๆสาหรับการประกอบธุรกิจของเรา โดยเราอาจว่าจ้างบริ ษทั อืน่ ตัวแทน หรื อ ผูร้ ับ
จ้างในการให้บริ การในนามของเรา หรื ออานวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริ การให้กบั ท่าน โดยเราอาจ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผูใ้ ห้บริ การหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียง (1) ผูพ้ ฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เทคนิค ซอฟท์แวร์ ผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์ และผูใ้ ห้บริ การ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บและ/หรื อทาลายเอกสารและบริ การคลาวด์ (Cloud) (3) ผู ้
ให้บริ การโทรคมนาคมและการสื่ อสาร (4) ผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บสิ นค้า ขนส่งสิ นค้าและโลจิสติกส์ (5) ผูใ้ ห้บริ การชาระ
เงิน (6) ผูใ้ ห้บริ การด้านค้นหาข้อมูล (research agencies) (7) ผูใ้ ห้บริ การวิเคราะห์ขอ้ มูล (8) ผูใ้ ห้บริ การ
สารวจตลาด (survey agencies) (9) ผูต้ รวจสอบบัญชี (10) บริ ษทั ตัวแทนด้านการติดต่อสื่ อสาร สื่ อโฆษณา
และการตลาด (11) ผูใ้ ห้บริ การคอลเซ็นเตอร์ (12) ผูจ้ ดั งานแคมเปญและงานแสดง (campaign and event
organizers) (13) บริ ษท
ั ตัวแทนขาย (sale representative agencies) (14) ผูใ้ ห้บริ การการนาเที่ยวหรื อ
รับจองตัว๋ (15) บริ ษทั ประกันภัย (16) ธนาคาร สถาบันการเงิน หรื อผูใ้ ห้บริ การ/ตัวแทนด้านการชาระเงินและระบบ
การชาระเงิน และการยืนยันตัวตน (17) ผูใ้ ห้บริ การภายนอกด้านการจัดการบริ หาร และ/หรื อ (18) ผูใ้ ห้บริ การ
สาธารณสุ ขหรื อโรงพยาบาล
ที่ปรึกษา โดยรวมถึงทนาย หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิค หรื อผูต้ รวจสอบบัญชีที่ช่วยดาเนินธุรกิจของเรา และปกป้อง
หรื อเรี ยกร้องสิ ทธิใดๆ ทางกฎหมาย
หน่ วยงานรัฐบาล หน่ วยงานบังคับใช้ กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย เช่น (สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง หรื อตารวจ) เพื่อปฏิบตั ิตามหมาย หรื อการดาเนินการต่างๆตามกฎหมาย และเพื่อ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหน้าที่ตามกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรื อเพื่อการปกป้องสิ ทธิของเรา หรื อเมื่อเรา
พบว่าการกระทาของท่านฝ่ าฝื นข้อกาหนดและเงื่อนไข หรื อนโยบายต่างๆของเราสาหรับผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การ
อย่างใดโดยเฉพาะ
บุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่ ในกรณี มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ
การร่ วมลงทุน การโอนสิ ทธิ การโอน หรื อการจาหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรื อหุ้น หรื อการทาธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่า
บางส่วนหรื อทั้งหมด

บุคคลที่เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรื อต่า
กว่าประเทศไทย ในกรณีน้ ี เราจะดาเนิ นการให้แน่ใจว่ามีมาตรการการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ถูกโอนในระดับที่เหมาะสม หรื อดาเนินการให้
แน่ใจบุคคลผูท้ ี่เราเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้น้ นั ได้ดาเนินการตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้และตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เพียงพอ โดยเราจะขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกาหนด

4. ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ ความสามารถ คนไร้ ความสามารถ

หากท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ หรื อเป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ท่านอาจไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่
เรา ก่อนที่เราได้รับความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาลแล้วแต่กรณี ตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ โดยเราไม่ประสงค์ที่จะเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เป็ นผูเ้ ยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ หรื อเป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ
(ภายใต้กฎหมายที่ใช้บงั คับ) เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมหรื อเว้นแต่ตามกฎหมายเราไม่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผู ้
พิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาลแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ หากเราทราบว่า เราได้บงั เอิญเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้ เราจะดาเนินการลบข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวทันที หรื อ เราจะ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปเท่าที่เราจะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

5. ระยะเวลาที่เราเก็บรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้และเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจาเป็ นตามกฎหมายที่ใช้
บังคับ

6. สิ ทธิ ของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้ พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
•

•

•

•

•

•

•

สิทธิในการเข้ าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิ ทธิในการขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่
และในการตรวจสอบถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ทา่ นไม่ได้ให้ความยินยอม
สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล ของท่านไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ โดยหมายถึงการขอรับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ ขอให้เราส่งหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถึงเมื่อเราใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านสาหรับการทาการตลาดแบบตรง
สิทธิในการลบ 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 และ

•

สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดก็ได้ สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผย บนฐานที่ท่านได้
ให้ความยินยอมแก่เรา โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกับต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

7. ลิงค์ ไปยังเว็บไซต์ อื่นๆ

เว็บไซต์น้ ีอาจมีลิงค์ซ่ ึงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดยเราจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ต่อบุคคลภายนอกเหล่านี้ และเราจะ
ไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบตั ิว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เว้นแต่ที่ระบุในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ ดังนั้น เรา
แนะนาให้ท่านอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวต่างๆที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบุคคลดังกล่าว

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี ้

เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้เป็ นครั้งคราว หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม เราแนะนาให้ท่านคอยติดตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้เป็ นระยะเพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ

9. ติดต่ อเรา

หากท่านมีขอ้ สงสัยหรื อคาถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรื อหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล โปรดติดต่อเรา
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
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