นโยบายความเป็ นส่ วนตัวสาหรับลานจอดรถยนต์
นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็ นส่ วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่ บริ ษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ” “เรา” หรื อ
“ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริ การลานจอดรถยนต์ของเราแก่ท่าน

1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่เราเก็บรวบรวม
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านซึ่ งอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
•

•

ข้ อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของท่ าน เช่น หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ หมายเลขรถยนต์ (Vehicle Identification
Number) ยีห
่ ้อ รุ่ น สี และปี ของรถยนต์
ข้ อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด หรื อ ข้อมูลภาพและเสี ยงที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของเรา รวมถึงวันและ
เวลาที่ท่านเข้าหรื อออกจุดให้บริ การจอดรถยนต์ หรื อข้อมูลค่าบริ การจอดรถยนต์ของท่าน

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
•
•
•
•
•

•

•
•

เพื่อให้ท่านเข้าใช้บริ การลานจอดรถยนต์
เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดาเนินการตามคาขอของท่าน
เพื่อความปลอดภัย และเพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของเรา
เพื่อปรับปรุ งการดาเนินธุรกิจ หรื อสิ นค้าและบริ การของเราให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อปฎิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของเรา และ/หรื อให้ความร่ วมมือกับศาล หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานรัฐ และ
หน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายที่ได้มอบหมายอานาจให้แก่เรา
เพื่อใช้สิทธิหรื อปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามที่จาเป็ น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการ
ฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมิดสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องลูกค้ารายอื่นหรื อบุคคลอื่นในพื้นที่ของเรา
เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของท่านหรื อของผูอ้ นื่ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่เราต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อสัญญาหรื อจาเป็ นเพื่อเข้าทาสัญญา และท่านไม่
สามารถให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลตามที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริ การของเราแก่ท่านได้ (เช่น ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าใช้ลานจอดรถยนต์ของเรา)

3. ระยะเวลาในการที่เราเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจาเป็ นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. เราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ บุคคลหรื อหน่ วยงานใดบ้ าง
เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง บริ ษทั ในกลุ่ม บริ ษทั อื่น ๆ ที่อยูใ่ นกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผูใ้ ห้บริ การ ที่ปรึ กษากฎหมาย
ผูส้ อบบัญชี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
กรุ ณาดูรายชื่อบริ ษทั ในกลุ่มของเราที่ https://www.theerawan.com/th/about/business_structure ;

5. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปยังต่ างประเทศ
เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรื อต่ากว่า
ประเทศไทย ทั้งนี้ เราจะทาให้มนั่ ใจว่าการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศนั้นได้ดาเนินการตามขั้นตอนและ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการโอนข้อมูล
ดังกล่าว

6. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรื อ ขอรับสาเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ
ทาลายหรื อทาให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ซ่ ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการใช้ เก็บรวบรวม หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากเราอาศัยความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่เรา ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้เรา
เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เรา นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายการ
คุม้ ครองส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

7. ติดต่ อเรา
หากท่านมีคาถาม ข้อสงสัย หรื อมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราหรื อเจ้าหน้าที่คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 66 (0) 2257-4588
โทรสาร: 66 (0) 2257-4577
www.theerawan.com
รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล มีดงั นี้ ทางอีเมล dpo@theerawan.com

