
นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับพนัธมิตรทางธุรกจิ 
 

บริษทั โรงแรมเอราวณั จ ากดั (มหาชน) ("เอราวัณ" "บริษทั" หรือ "ของเรา") ให้ความส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษทัฯ 
อยากให้ท่านคุน้เคยกบัวิธีการท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และโอนไปยงัต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากร บุคคลผูไ้ดรั้บมอบ
อ านาจ กรรมการ ผูถ้ือหุ้น หรือผูติ้ดต่ออ่ืนๆ (เรียกรวมกนัว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน") ของพนัธมิตรทางธุรกิจ ผูจ้ดัจ าหน่าย ผูใ้ห้บริการ และ
บุคคลภายนอก (เรียกแยกกนัว่า "พันธมิตรทางธุรกิจ") 

โดยนโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรับพนัธมิตรทางธุรกิจฉบบัน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") อธิบายวิธีการท่ีบริษทัฯ (และ/หรือ บุคคลผูไ้ดรั้บมอบ
อ านาจ หรือ บริษทัต่างๆท่ีกระท าในนามของบริษทัฯ) เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากช่องทางติดต่อส่ือสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือเมื่อ
ท่านมีปฏิสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ณ ส านกังาน ผา่นงานแสดง (event) ผา่นทางโทรศพัทม์ือถือ ผา่นศูนยบ์ริการลูกคา้สัมพนัธ์ (call center) หรือผา่น
ช่องทางออนไลน์ เช่น ผา่นอีเมลและโซเชียลมีเดีย (เช่น เวบ็เพจ เฟซบุ๊ค หรือไลน์) และช่องทางอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใดๆ ("ช่องทาง") 

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" ในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี หมายถึง ขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัตนท่านไดท่ี้ท่านมอบให้บริษทัฯ โดยสมคัรใจเมื่อท่าน
ติดต่อบริษทัฯ ไม่ว่าดว้ยวิธีการใดๆ เช่น โดยดว้ยวาจา เป็นหนงัสือ หรือผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

"ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน" หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายจ าแนกประเภทเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน โดยบริษทั
ฯจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน เมื่อบริษทัฯ ได้รับความยินยอมโดยชดัแจง้
หรือโดยเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

โดยบริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงหรือโดยออ้มจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะต่างๆ โดยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน และ/หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีบริษทัฯเก็บรวบรวมจะขึ้นอยูก่บับริบทในการติดต่อส่ือสาร และ/หรือ ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างท่านและบริษทัฯ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ท่ีเราอาจเก็บรวบรวมมีดงัต่อไปน้ี 

• ข้อมูลท่ีระบุตัวบุคคลได้ เช่น ช่ือ-นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เพศ สัญชาติ วนัเดือนปีเกิด สถานะการสมรส ท่ีอยู ่หมายเลข
โทรศพัท/์โทรศพัทมื์อถือ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่อีเมล บญัชีโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟซบุค๊ หรือ ไลน)์ ขอ้มูลในบตัรท่ี
รัฐบาลออกให้ (เช่น บตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ใบขบัขี่) ลายมือช่ือ ขอ้มูลการ
ท างาน (เช่น ต าแหน่งงาน แผนก อาชีพ บริษทัที่ท่านท างานใหห้รือจา้งงานท่าน หรือท่ีท่านถือหุ้นอยู)่ ขอ้มูลดา้น
การศึกษา ขอ้มูลนามบตัร และสัดส่วนการถือหุ้น และ หลกัทรัพยใ์นบริษทั 

• ข้อมูลการช าระเงิน เช่น ขอ้มูลบญัชีธนาคาร ขอ้มูลบตัรเครดิต และวิธีการช าระเงินผา่นช่องทางอื่น และ ประวติัการท า
ธุรกรรม 

• ข้อมูลท่ีเกี่ยวกบัการตดิต่อธุรกิจ เช่น ช่ือบริษทั รายละเอียดการจดทะเบียนบริษทั ขอ้มูลจากหนงัสือรับรอง จาก
ทะเบียนผูถื้อหุ้น หรือจากเอกสารหรือหลกัฐานอื่นๆ ส าหรับการช าระเงิน หรือส าหรับวตัถปุระสงคใ์นการปราบปราม
การฟอกเงิน (ซ่ึง อาจรวมถึงขอ้มลูของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัที่เก่ียวขอ้ง) และหนงัสือมอบอ านาจ 

• ข้อมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต ์ขอ้มูลการจดทะเบียนบริษทั ขอ้มูลทะเบียน
บา้น หรือรายงานจากสถานีต ารวจ เป็นตน้ 



• ข้อมูลของสมาชิกครอบครัว เช่น  ขอ้มูลท่ีระบุตวัคู่สมรสหรือบุตรของท่าน 

• ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขอ้มูลภาพและเสียงท่ีถูกบนัทึกจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและระบบอนิเทอร์เนต็
ในพ้ืนท่ีของเรา 

• ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนที่ได้รับจากบัตรประจ าตัวประชาชน รวมทั้งเอกสารท่ีออกโดยรัฐบาล/
หน่วยงานราชการอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น ขอ้มูลศาสนา เช้ือชาติ หรือเผา่พนัธ์ุ 

หากท่านไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดๆ แก่บริษทั โปรดแจง้บุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และ/หรือ ไดรั้บ
ความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจ าเป็น หรืออาศยัหลกัเกณฑ ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน 

บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษทัฯ กบัท่าน โดยหากท่านไดใ้ห้ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามใดๆ ท่านควรมัน่ใจว่าท่านมีสิทธิ และ/หรืออ านาจท่ีจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลของบุคคลเหล่านั้นไดต้ามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โดย (1) แจง้บุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และ/หรือ 
(2) ขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจ าเป็น หรืออาศยัหลกัเกณฑ ์หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน 

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

เวน้แต่ในบางกรณีโดยเฉพาะท่ีเราตอ้งอาศยัฐานความยินยอมของท่าน เราเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยั (1) 
ฐานการปฏิบติัตามสัญญา ส าหรับการเร่ิมตน้ท าสัญญา หรือการเขา้ท าสัญญา หรือปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน (2) ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย เพ่ือการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดงักล่าวมีความส าคญัสมดุล
กบัผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพ ขั้นพ้ืนฐานของท่านในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ ส าหรับการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้ านาจรัฐ 
และ/หรือ (6) เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย ทั้งน้ี เพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

• การเลือกพนัธมติรทางธุรกิจ เช่น การยืนยนัตวัตนของท่านและสถานะการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ  การตรวจสอบ
สถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวติัในรูปแบบอื่นๆ หรือการประเมินความเส่ียงส าหรับตวัท่านและพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ (ซ่ึงรวมถึง การตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะจากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและ/หรือจากบญัชี
ด า (Sanction lists) ท่ีเป็นทางการ) การประเมินความเหมาะสมและคณุสมบติัของท่านและพนัธมิตรทางธุรกิจ การออกค า
ขอเสนอราคาและประมูลราคา  การเขา้ท าสัญญากบัท่านหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

• การส่ือสารทางธุรกิจ เช่น การส่ือสารกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์บริการ และโครงการของบริษทัฯ หรือ
ของพนัธมิตรทางธุรกิจ (เช่น โดยตอบกลบัซ่ึงขอ้ซกัถามหรือค าร้องขอต่างๆ) 

• การบริหารจัดการความสัมพนัธ์ เช่น การสร้างรหสัของผูข้าย การบนัทึกในทะเบียนผูจ้ดัจ าหน่าย การให้การ
สนบัสนุนการบริการ การติดตามและการบนัทึก การใหบ้ตัรส าหรับสิทธิในการเขา้ตึก การจอดรถ การเช้ือเชิญ
พนัธมิตรธุรกิจเพื่อเขา้ร่วมงานกิจกรรม หรือ งานแสดง (event)  

• ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน เช่น การลงทะเบียน การยืนยนั ระบุ และรับรองท่านหรือตวัตนของท่าน 

• การบริหารจัดการการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ เช่น การด าเนินธุรกิจกบัลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก
อื่นใดๆ การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง  การบริหารจดัการภายในองคก์ร 



การปฎิบติัตามนโยบายและมาตรการภายในองคก์รส าหรับการบริหารจดัการภายในองคก์รซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ฝึกอบรมการด าเนินธุรกิจโรงแรม คุณภาพการให้บริการ ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ การตรวจสอบ การตรวจสอบบญัชี 
การท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี การรายงาน การส่ง หรือจดัการเอกสาร การประมวลผลขอ้มูล การควบคุมหรือการ
จดัการความเส่ียง การวิเคราะห์และการวางแผนทางสถิติและแนวโนม้ต่างๆ และกิจกรรมอืน่ๆ ท่ีคลา้ยกนัหรือ
เก่ียวขอ้ง 

• ตรวจจับการทุจริต เช่น เพ่ือตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยั ประเมินความเส่ียง และแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่างๆ เพ่ือบนัทึก
และจดัการกบัขอ้พิพาท เพื่อด าเนินกระบวนพิจารณาส าหรับการป้องกนัอาชญากรรมหรือการทุจริต เพื่อยืนยนัและ
พิสูจน์ตวัตนของท่าน เพื่อท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บมา เพื่อตรวจสอบสถานะกิจการและเพื่อด าเนินกิจกรรมอืน่ๆ
ในการปฏิบติัตามหนา้ท่ี หรือขอ้บงัคบัตามกฎหมาย หรือปฏิบติัตามแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงซ่ึง
กฎหมายก าหนด รวมถึงเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั และสอบสวนการทุจริตหรือการฉ้อโกง 

• การตรวจสอบดูแลความมัน่คงปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยนัตวัและพิสูจน์ตวัตน เพื่อด าเนินการควบคุมการ
เขา้ถึงและเกบ็ลอ็กขอ้มูล (log) ตามท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อตรวจสอบดูแลระบบ อปุกรณ์ และอินเทอร์เน็ต เพื่อการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การปฏบิัติตามกฎหมายท่ีใช้บังคบั เช่น การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน เพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎหมาย สิทธิ หรือหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงกฎหมายนอกประเทศท่ีท่านอยูอ่าศยั เพื่อประเมิน
การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายภายในองคก์รและแนวทางปฏิบติัต่างๆ เพื่อปฏิบติัตาม
วตัถุประสงคใ์นการสืบสวน ตามท่ีหน่วยงานหน่วยงานรัฐบาลไดร้้องขอ 

• การจัดการข้อมูลของพนัธมติรทางธุรกิจ เช่น การรักษาและการปรับปรุงรายการ/สารบบของพนัธมิตรทางธุรกิจ (ซ่ึง
รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน) การเก็บและบริหารจดัการสัญญาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีช่ือของท่านอยูใ่น
ฐานขอ้มูลดงักล่าว 

• การวิเคราะห์ธุรกิจและการปรับปรุง เช่น การท าวิจยั การวิเคราะหข์อ้มูล การประเมิน การส ารวจ และการท ารายงาน
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของท่านหรือของพนัธมิตรทางธุรกิจ และการพฒันา 
และปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

• ระบบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การให้การสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่าย
ช่วยเหลือ เพื่อจดัการรหสัและโพรไฟลข์องท่าน เพื่อจดัการ การเขา้ถึงระบบใดๆ ท่ีบริษทัไดม้อบสิทธิในการเขา้ถึง
ให้แก่ท่าน การลบบญัชีท่ีไม่มีการใชง้าน การใชม้าตรการควบคุมทางธุรกิจเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได ้และเพื่อให้
บริษทัฯสามารถระบุและแกไ้ขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ และเพ่ือรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ในระบบของบริษทัฯ ท าการพฒันา ปรับใช ้ด าเนินการ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การจัดการกับข้อพพิาท เช่น การยติุขอ้พิพาท การบงัคบัใชสั้ญญา การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การก่อตั้ง การ
ใช ้หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

• วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารทางตลาด กิจกรรม การขาย บริการ ประชาสัมพนัธ์ การ
แจง้เตือน การแจง้ข่าวสาร โปรโมชัน่ ขอ้เสนอพิเศษ การแสดงผลิตภณัฑ ์การจดัซ้ือจดัจา้ง งานสนบัสนุน และ
กิจกรรมพิเศษอื่นๆ 



• การท าธุรกรรมขององค์กร เช่น ในกรณีท่ีมีการขาย การซ้ือ การโอน หรือการจ าหน่ายกิจการ การควบรวมกิจการ การ
ปรับโครงสร้างองคก์ร หรือการท าธุรกรรมท่ีคลา้ยกนั เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบัผูรั้บโอนสิทธิ และ/
หรือหนา้ท่ีของบริษทัไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายอนัเป็นส่วนหน่ึงของการท าธุรกรรมนั้นๆ ซ่ึงรวมถึง บริษทัต่างๆ 
บริษทัในเครือ บริษทัยอ่ยภายใต ้ดิ เอราวณั กรุ๊ป 

• เพ่ือป้องกนัหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

หากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือเพื่อเขา้ท า หรือปฏิบติัตามสัญญาท่ีบริษทัฯ มีกบั
ท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวแก่บริษทัฯ เมื่อมีการร้องขอ บริษทัฯ อาจไม่สามารถด าเนินการตามวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุ
ขา้งตน้ได ้

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่านในการด าเนินกิจกรรมท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษทัฯ จะขอความยินยอมของท่านส าหรับแต่ละกิจกรรมดงักล่าว 

บริษทัฯ ไม่ประสงคท่ี์จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาวท่ี์ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้
ความสามารถ 

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร 

บริษทัฯ อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบับุคคลดงัต่อไปน้ี 

• บริษัทในเครือภายในกลุ่ม ดิ เอราวัณ กรุ๊ป โดยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านอาจเขา้ถึงไดห้รือถูกเปิดเผยไปยงับริษทัใน
เครือภายในกลุ่ม ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี 

• โรงแรมในกลุ่มแฟรนไชส์และพาร์ทเนอร์ โดยรวมถึงตวัแทนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดขา้งตน้และ
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

• ลูกค้าของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษทัอาจว่าจา้งบริษทัอื่น 
ตวัแทน หรือผูรั้บจา้งในการให้บริการในนามของบริษทั หรืออ านวยความสะดวกในการมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ให้กบัท่าน โดยบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูใ้ห้บริการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 
ต่อไปน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (1) ผูพ้ฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์เทคนิค ซอฟทแ์วร์ ผูพ้ฒันา
เวบ็ไซต ์และผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ    (2) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเกบ็และ/หรือท าลายเอกสารและ
บริการคลาวด ์(Cloud) (3) ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมและการส่ือสาร (4) ผูใ้ห้บริการจดัเกบ็สินคา้ ขนส่งสินคา้และโลจิ
สติกส์ (5)  ผูใ้ห้บริการช าระเงิน (6) ผูใ้ห้บริการดา้นคน้หาขอ้มูล (research agencies) (7) ผูใ้ห้บริการวิเคราะห์
ขอ้มูล                      (8) ผูใ้ห้บริการส ารวจตลาด (survey agencies) (9) ผูต้รวจสอบบญัชี (10) บริษทัตวัแทนดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร ส่ือโฆษณา และการตลาด (11) ผูใ้ห้บริการคอลเซ็นเตอร์ (12) ผูจ้ดังานแคมเปญและงานแสดง (campaign 

and event organizers) (13) บริษทัตวัแทนขาย (sale representative agencies)                    (14) ผูใ้ห้บริการการน าเท่ียวหรือรับจองตัว๋ 
(15) บริษทัประกนัภยั (16) ธนาคาร สถาบนัการเงิน หรือ         ผูใ้หบ้ริการ/ตวัแทนดา้นการช าระเงินและระบบการช าระ
เงิน และการยืนยนัตวัตน (17) ผูใ้ห้บริการภายนอกดา้นการจดัการบริหาร และ/หรือ (18) ผูใ้ห้บริการสาธารณสุขหรือ
โรงพยาบาล     



• ที่ปรึกษา โดยรวมถึงทนาย หรือผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิค หรือผูต้รวจสอบบญัชีท่ีช่วยด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และ
ปกป้องหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทางกฎหมาย 

• หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบงัคับใช้กฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรัฐ ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย เช่น (ส านกังาน
ตรวจคนเขา้เมือง กรมการปกครอง หรือต ารวจ) เพื่อปฏิบติัตามหมาย หรือการด าเนินการต่างๆตามกฎหมาย และเพื่อ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษทั หรือเม่ือ
บริษทัฯ พบว่าการกระท าของท่านฝ่าฝืนขอ้ก าหนดและเง่ือนไข หรือนโยบายต่างๆของบริษทัฯ ส าหรับผลิตภณัฑแ์ละ
การให้บริการอยา่งใดโดยเฉพาะ 

• บุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธแิละ/หรือหน้าท่ี ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองคก์ร การควบรวมกิจการ การขาย การซ้ือ 
การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจ าหน่ายกิจการ ทรัพยสิ์น หรือหุ้น หรือการท าธุรกรรมท่ีคลา้ยกนั ไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด 

บุคคลท่ีบริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อยูต่่างประเทศซ่ึงประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสูงกว่า
หรือต ่ากว่าประเทศไทย ในกรณีน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการให้แน่ใจว่ามีมาตรการ การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกโอนในระดบัท่ีเหมาะสม หรือ
ด าเนินการให้แน่ใจบุคคลผูท่ี้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูล ส่วนบุคคลให้นั้นไดด้ าเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีและตามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งมีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเพียงพอ โดยเราจะขอความยินยอมของท่านในการโอนขอ้มูล
ส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นอยา่งเหมาะสมเพ่ือใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวหรือเพ่ือให้สอดคลอ้งกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนด ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจ าเป็น
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. สิทธิของท่าน 

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งภายใต ้พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

• สิทธิในการเข้าถึง ขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบคุคลเก่ียวกบัท่านท่ีเรามีอยู่
และในการตรวจสอบถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีทา่นไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

• สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบคุคล ของท่านไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอืน่ โดยหมายถึงการขอรับส าเนาขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือ ขอใหเ้ราส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอื่น 

• สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 

• สิทธิในการการลบ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเกบ็รวบรวม ใชห้รือเปิดเผย เป็นขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีไม่สามารถระบุตวัท่านได ้เม่ือเราไม่มีฐานท่ีชอบดว้ยกฎหมายในการด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป 

• สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอใหเ้ราระงบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 



• สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ซ่ึงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอใหเ้ราด าเนินการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวกบัท่านนั้นถูกตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 

• สิทธิในการร้องเรียน ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

• สิทธิในการถอนความยินยอม เม่ือใดก็ได ้ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย บนฐานท่ีท่านได้
ให้ความยินยอมแก่เรา โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกบัต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้โดยชอบ 

6. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆ 

เวบ็ไซตน้ี์อาจมีลิงคซ่ึ์งเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอก โดยบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเหล่าน้ี และ
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบติัว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่าน้ี เวน้แต่ท่ีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตวั
น้ี ดงันั้น บริษทัฯ แนะน าให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งบนเวบ็ไซตข์องบุคคลดงักล่าว 

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี ้

บริษทัฯ อาจเปลี่ยนแปลงแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังคราว หากการแกไ้ขดงักล่าวมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อท่านในฐานะเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสม บริษทัฯ แนะน าให้ท่านคอยติดตามนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นระยะ
เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดร้ะบุวนัท่ีบงัคบัใชน้โยบายความเป็นส่วนตวัน้ีในทา้ยฉบบั 

8. ติดต่อบริษัทฯ 

หากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี หรือท่านตอ้งการท่ีจะใชสิ้ทธิในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ
บริษทัฯ ไดต้ามรายละเอียดดา้นล่างดงัน้ี 

บริษัท โรงแรมเอราวัณ จ ากัด (มหาชน) 
494 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257 4588 
โทรสาร: 66 (0) 2257 4577 
www.TheErawan.com  

รายละเอียดการติดต่อเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา ไดท่ี้ อีเมล dpo@theerawan.com  
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