
นโยบายความเป็นส่วนตัว 
  

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ("บริษทั," "เรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านเพื่อรับผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา เราทราบดีว่าท่านให้ความส าคญักบัวิธีการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ

ส่งหรือโอนขอ้มูลของท่านไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงเราจะน าขอ้มูลท่ีท่านให้กบัเรานั้นไปใชเ้พ่ือมอบผลิตภณัฑแ์ละให้บริการท่ีตรง

กบัความตอ้งการเฉพาะส าหรับท่านอย่างเหมาะสมทั้งจากเราและบริษทัท่ีอยู่ในระบบนิเวศของขอ้มูล (Data ecosystem) ของ

กลุ่มเซ็นทรัล บริษทัขอขอบคุณท่ีท่านให้ความไวว้างใจของท่านและเราจะดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยความระมดัระวงั

และอยา่งสมเหตุสมผลเพื่อมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกคา้อยา่งดีท่ีสุดเฉพาะให้แก่ท่าน  

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") ใชบ้งัคบัครอบคลุมถึงร้านคา้ปลีก เวบ็ไซต์ แอพพลิเคชัน่บน

โทรศพัท์มือถือ ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (call center) ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ช่องทางการส่ือสารทางออนไลน์ ตลอดจน

สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีควบคู่

กบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขส าหรับบริการเฉพาะดงักล่าวท่ีท่านใช ้ 

ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี "ขอ้มูลส่วนบุคคล" หมายถึง "ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคลหรือท่ีท าให้สามารถระบุ

ตวับุคคลนั้นได ้ตามท่ีระบุดา้นล่าง"  

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังคราว ดงันั้น โปรดตรวจสอบว่านโยบายความเป็นส่วนตวั

น้ีไดรั้บการแกไ้ขคร้ังล่าสุดเม่ือใดเป็นประจ า การเปล่ียนแปลงใดๆ จะมีผลทนัทีเม่ือเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตวัท่ีแกไ้ข

ดงักล่าวลงในเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของเรา เราจะแจง้ให้ท่านทราบหากมีการแกไ้ขหรือปรับปรุงท่ีมีนยัส าคญั ส่วนกรณีเป็น

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงท่ีเป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

บริษทัจะด าเนินการเพ่ือขอความยินยอมจากท่านก่อน เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างท่ีเราเก็บรวบรวม 

เราอาจมีการเก็บรวบรวมหรือรับขอ้มูลประเภทดงัต่อไปน้ีซ่ึงอาจรวมไปถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยออ้มจาก

ท่านหรือแหล่งขอ้มูลอื่นๆ หรือจากกลุ่มเซ็นทรัล บริษทัในเครือ บริษทัย่อย พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษทัอื่นๆ โดยลกัษณะ

ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กบับริบทของการติดต่อส่ือสารและความสัมพนัธ์ของท่านกบัเรา รวมถึง

บริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ท่านตอ้งการจากเราและในกลุ่มเซ็นทรัล 

1.1 ข้อมูลส่วนตัว ไดแ้ก่ ค  าน าหนา้ช่ือ ช่ือเตม็ เพศ อาย ุอาชีพ คุณสมบติั ต าแหน่งงาน ต าแหน่งหรือฐานะ ประเภทธุรกิจ สัญชาติ 

ประเทศท่ีพ านกั วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร อายุของบุตร ขอ้มูลบนบัตรท่ีออกโดย

รัฐบาล (เช่น เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เลขประกนัสังคม เลขหนงัสือเดินทาง เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มูลใบอนุญาต

ขบัขี่รถยนต์ หรือเอกสารระบุตวัตนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้) รายละเอียดการเขา้เมือง ไดแ้ก่ วนัท่ีเดินทางมาถึงและเดินทาง

ออกประเทศ ลายมือช่ือ เสียง เสียงท่ีบนัทึก รูปถ่าย รูปแบบลกัษณะใบหนา้เพื่อการจดจ า ภาพจากกลอ้งวงจรปิด สถานท่ีท างาน 



วุฒิการศึกษา ขอ้มูลประกนัภยั ป้ายทะเบียนรถ ทะเบียนบา้น รายรับภายในครัวเรือน เงินเดือน รายรับส่วนตวั และขอ้มูลส่วนตวั

อ่ืนๆ ท่ีท่านไดม้อบให้แก่เรา เป็นตน้ 

1.2 ข้อมูลเพ่ือการติดต่อ ไดแ้ก่ ท่ีอยู่ทางไปรษณีย ์ขอ้มูลการจดัส่ง ท่ีอยู่ส าหรับส่งใบแจง้หน้ี หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลข

โทรสาร ท่ีอยู่อีเมล์ ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผูใ้ช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี 

Twitter (Twitter ID) และบญัชีผูใ้ช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ขอ้มูลผูติ้ดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศพัท์ ขอ้มูลการติดต่อบน

ช่องทางอ่ืนๆ (เช่น การติดต่อส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัท่าน)) และขอ้มูลเพ่ือการติดต่ออ่ืนๆท่ีท่านไดม้อบให้แก่เรา 

1.3 ข้อมูลการเป็นสมาชิก ไดแ้ก่ รายละเอียดขอ้มูลบญัชีสมาชิก หมายเลขบตัรสมาชิก คะแนนสะสม รหสัสมาชิก (เช่น หมายเลข

บตัรสมาชิก The 1 รหสั The 1 (The 1 ID) รหสัซีเบล (Siebel ID) รหสัสมาชิก (Member ID) รหสัลูกคา้ (Customer ID)) ประเภท

สมาชิก ประเภทลูกคา้ วนัและเดือนท่ีเขา้ร่วม/วนัท่ีสมคัรl ระยะเวลาการเป็นสมาชิก บญัชีธนาคาร และขอ้มูลการช าระเงิน การ

สมคัรใชบ้ริการและผลิตภณัฑ ์(เช่น ใบสมคัรสมาชิก ใบสมคัรประกนัภยั เป็นตน้) และขอ้มูลการเป็นสมาชิกอ่ืนๆ 

1.4 ขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ ขอ้มูลบตัรเครดิต/เดบิตหรือขอ้มูลทางธนาคาร หมายเลขบตัรเครดิต/เดบิต ประเภทของบตัรเครดิต 

วนัท่ีออกบตัร/วนัหมดอาย ุรอบบิล รายละเอียดบญัชี รายละเอียดและประวติัการช าระเงิน ขอ้มูลของท่านท่ีเก่ียวกบัรายละเอียด

ความเส่ียงส าหรับพนัธมิตรทางธุรกิจ การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทางเครดิตและความสามารถในการช าระหน้ี (credit rating 

and solvency) ขอ้มูลตามแบบประเมินความเส่ียง (information in accordance with the declaration of suitability) และขอ้มูลทาง

การเงินอื่นๆ 

1.5 ข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระเงินไปยงัและจากท่าน วนัท่ีและ/หรือเวลาท่ีช าระเงิน ยอดช าระเงิน ขอ้มูล

เก่ียวกบัการขอเงินคืน ยอดเงินคืน คะแนนสะสม วนัท่ีและสถานท่ีท่ีซ้ือ หมายเลขการซ้ือหรือค าส่ังซ้ือ วนันดัหมายเขา้รับบริการ 

ท่ีอยู่/วนัท่ีและเวลาในการรับหรือจดัส่ง ขอ้ความตอบรับของผูรั้บ ขอ้ความลงทา้ยในอีเมลข์องผูรั้บ ขอ้มูลการรับประกนัสินคา้ 

ค าร้องเรียนและขอ้เรียกร้อง ขอ้มูลการจอง ขอ้มูลการเช่า ธุรกรรม ประวติัการท าธุรกรรม สถานท่ี สถานะของธุรกรรม ธุรกรรม

ทางการขายในอดีต สถานะ สถานะการท าธุรกรรม พฤติกรรมการซ้ือ และขอ้มูลอ่ืนๆ ของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีท่านซ้ือ 

1.6 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขท่ีอยูไ่อพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกก้ี ท่ีอยู ่media access control (MAC)  เวบ็บี

คอน (web beacon) ล็อก (Log)  รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ขอ้มูลการเช่ือมต่อ 

ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีเขา้ถึง 

ระยะเวลาท่ีใชบ้นหนา้เพจ ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ ประวติัการคน้หา ขอ้มูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชัน่ของเบราวเ์ซอร์ การตั้ง

ค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานท่ีตั้ง ประเภทและเวอร์ชัน่ของปลัก๊อินเบราวเ์ซอร์ ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม 

และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ท่ีท่านใชใ้นการเขา้ถึงแพลตฟอร์ม และขอ้มูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใชบ้นแพลตฟอร์มและ

ระบบปฏิบติัการ 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของท่าน และขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการ

ของเรา 

1.8 รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของท่าน รายละเอียดและรูปภาพขอ้มูลส่วนตวั การซ้ือ ประวติัค าส่ังซ้ือ 

ค าส่ังซ้ือในอดีต ประวติัการซ้ือ สินคา้ท่ีซ้ือ จ านวนสินคา้ ค  าส่ังซ้ือหรือค าส่ังเรียกคืนสินคา้โดยท่าน ค าส่ังซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ 



รายละเอียดการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ไอดีค าส่ังซ้ือ (order ID) บันทึกขอ้มูลทางการเงิน เลขรหัสลบัส่วนตวั 

(PIN) ความสนใจของท่าน ความชอบ การตอบรับและผลส ารวจ การส ารวจความพึงพอใจ การใชโ้ซเชียลมีเดีย ขอ้มูลการเขา้

ร่วม ขอ้มูลโปรแกรมการเป็นลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง (Loyalty programs) รหัสส่วนลดและโปรโมชัน่ท่ีท่านใช ้รายละเอียดค าส่ังซ้ือ

ของลูกคา้ การบริการลูกคา้ การเขา้ร่วมนิทรรศการการคา้และกิจกรรม นิทรรศการการคา้ การด าเนินคดี การทดสอบและทดลอง

ใชง้าน และรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัอื่นๆ 

1.9 ข้อมูลการใช้งาน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการคน้หาหรือใชง้านของท่านบนเวบ็ไซต ์แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชนั การใชผ้ลิตภณัฑ์

และบริการของเรา สินคา้ในรถเขน็ รายการสินคา้ท่ีสนใจ บนัทึกการแจง้เตือนเก่ียวกบัสินคา้ลดราคา การติดตามร้านคา้ (Follow-

shop record) เวลาท่ีคลิกคร้ังสุดทา้ย (Timestamp of last click) และบนัทึกค าถาม-ค าตอบ และขอ้มูลการใชง้านอื่นๆ 

1.10 ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อส่ือสาร เช่น ความตอ้งการของท่านในการรับขอ้มูลทางการตลาดจากเรา กลุ่มเซ็นทรัล 

บริษทัในเครือ บริษทัยอ่ย พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือบริษทัอื่นๆ และรูปแบบการติดต่อส่ือสารท่ีตอ้งการ และขอ้มูลทางการตลาด

และการติดต่อส่ือสารอื่นๆ และ/หรือ 

1.11 ข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน เช่น เช้ือชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ลายน้ิวมือ ระบบจดจ าใบหน้า ขอ้มูลสุขภาพหรือ

สภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ขอ้มูลทางพนัธุกรรม ประวติัทางการแพทย ์ภาวะทุพพลภาพ และประวติัอาชญากรรม 

 หากท่านไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามแก่เรา (เช่น ผูรั้บผลประโยชน์ ผูติ้ดต่อฉุกเฉิน บคคลท่ีอา้งอิง และผูอ้า้งอิง)  

เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ รายไดข้องบุคคลในครอบครัว และขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลเพื่อการติดต่ออื่นเพื่อ

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กรอกใบสมคัรหรือท าธุรกรรมของคุณกบัเรา กรุณาแจง้บุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็น

ส่วนตวัฉบบัน้ี และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจ าเป็น   

เราจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนก็ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือในกรณีท่ีกฎหมาย

อนุญาตให้ด าเนินการได ้ 

เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูเ้ยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ช้อ  านาจ

ปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล เท่านั้น เราจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเรารู้โดยแจง้ชดั

ว่าอายุต ่ากว่ายี่สิบปี หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถหากไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ช้อ  านาจ

ปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอม ในกรณีท่ีเราทราบว่า 

เราไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใดๆ ท่ีอายุต ่ากว่ายี่สิบปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้

ความสามารถโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล เราจะ

ด าเนินการลบขอ้มูลดงักล่าวทนัที หรือประมวลผลเฉพาะในส่วนของขอ้มูลท่ีเราสามารถกระท าไดบ้นฐานทางกฎหมายอื่นๆ 

นอกเหนือจากการขอความยินยอม 

 

 



2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1. วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน 

การตลาดและการติดต่อส่ือสาร: เราเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น 

ข่าวสาร การลดราคา ขอ้เสนอพิเศษ การโฆษณา การแจง้เตือน ข่าวสาร ขอ้มูล การตลาดและการติดต่อส่ือสารต่างๆ เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์และบริการจากเรา กลุ่มเซ็นทรัล บริษทัในเครือ บริษทัย่อย และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา ซ่ึงเราไม่สามารถ

อาศยัฐานทางกฎหมายอื่น  

2.2. วตัถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายอื่นๆ ท่ีเราใชเ้พื่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราอาจอาศยั (1) ฐานทางสัญญาในการเขา้ท าสัญญาหรือการปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน (2) หน้าท่ีตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามกฎหมาย (3) ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซ่ึงจ าเป็นเพื่อการป้องกนั

หรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ ส าหรับการด าเนินภารกิจเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ หรือการใชสิ้ทธิของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  

เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

  1) เพ่ือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อเขา้ท าสัญญาและจดัการความสัมพนัธ์ตามสัญญาระหว่างเรากบัท่าน 

เพื่อสนบัสนุนและด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการ หรือผลิตภณัฑต์่างๆ ดงักล่าว เพื่อจดัการการจองให้ส าเร็จ และเพื่อ

ด าเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระเงิน รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยนัและยกเลิกธุรกรรม เพื่อ

ประมวลผลค าส่ังซ้ือของท่าน การจดัส่ง การรับสินคา้ และการส่งคืนสินคา้ การคืนเงินและการเปล่ียนสินคา้หรือบริการ เพื่อ

รายงานสถานะการจดัส่งสินคา้และเพื่อด าเนินกิจกรรมภายในคลงัสินคา้ รวมถึง การรับ การจดั และการติดฉลากผลิตภณัฑ ์เพื่อ

ตรวจสอบการรับประกนั เพื่อให้บริการหลงัการขาย รวมถึง การนดัหมายบริการการบ ารุงรักษาและการอ านวยความสะดวก 

2) การตลาดและการติดต่อส่ือสาร: เพ่ือมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชัน่ ข่าวสาร การลดราคา ขอ้เสนอพิเศษ การโฆษณา 

การแจง้เตือน ข่าวสาร ขอ้มูล การตลาดและการติดต่อส่ือสารต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการจากเรา กลุ่มเซ็นทรัล บริษทัใน

เครือ บริษทัยอ่ย และพนัธมิตรทางธุรกิจ 

3) โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเน่ือง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward programs) การจบั

รางวลั การแข่งขนั กิจกรรม เพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมการเป็นลูกคา้อย่างต่อเน่ือง (Loyalty programs) โปรแกรมการ

สะสมคะแนน การชิงโชค การจบัรางวลั การแข่งขนั เพื่อการเขา้ร่วมกิจกรรม การจดัอบรมสัมมนา และช่องทางการส่ือสารท่ี

เก่ียวขอ้งต่างๆ (เช่น การส่งอีเมลแ์จง้เตือน)โดยรวมถึง การประมวลผลและจดัการการลงทะเบียนบญัชีผูใ้ชง้านของท่าน การ

ลงทะเบียนรับของขวญั การลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม เพ่ือการประมวลคะแนน การสะสม เพ่ิม แลกเปล่ียน หรือไดรั้บคะแนน 

การแลกหรือจ่ายดว้ยคะแนน และการโอนคะแนน เพ่ือการตรวจสอบประวติัการใชง้านทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือการ

มอบบตัรก านลั บตัรของขวญั และออกใบแจง้หน้ี 

 4) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ยืนยนั ระบุและ/หรือ รับรองท่านหรือตวัตนของ

ท่าน 



  5) เพ่ือดูแลความสัมพนัธ์ระหว่างเรากับท่าน เพื่อติดต่อและส่ือสารกบัท่านตามท่ีท่านขอหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์

และการบริการท่ีท่านไดรั้บจากเรา กลุ่มเซ็นทรัล บริษทัในเครือ บริษทัย่อย และพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อจดัการในดา้นต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น ค าถาม ค าขอ ผลตอบรับ ค าร้องเรียน ขอ้เรียกร้อง ขอ้พิพาท หรือการเยียวยาชดใช้

ค่าเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแกไ้ขปัญหาทางเทคนิค เพื่อประมวลผลและปรับปรุงขอ้มูลของท่าน เพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ท่านในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละรับบริการ 

6) การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) การวิเคราะห์ขอ้มูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกคา้ 

(Profiling) และการวิเคราะขอ้มูล (Data Analytics) เพื่อแนะน าผลิตภณัฑ์และบริการท่ีท่านอาจสนใจ ระบุความชอบของท่าน 

และมอบประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัท่าน เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัท่าน ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีท่านไดรั้บ และผลิตภณัฑแ์ละ

การบริการอื่นๆ ท่ีท่านอาจสนใจ เพื่อประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์และการบริการ เพื่อ

ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล (Data analytics) การท าความสะอาดขอ้มูล (Data cleansing) และการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความสนใจ

หรือพฤติกรรมของลูกคา้ (Data profiling) เพื่อท าการคน้ควา้วิจยัทางการตลาด ท าแบบส ารวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและ

การแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมดา้นการบริโภค การวิเคราะห์ขอ้มูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม (Profiling) 

จากการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การประมวลผลจากชนิดของผลิตภณัฑแ์ละประเภทของการบริการท่ีท่านใช้

หรือไดรั้บ ช่องทางท่ีท่านตอ้งการไดรั้บการติดต่อ เพ่ือรู้จกัท่านมากขึ้น และเพ่ือยกระดบัการด าเนินธุรกิจให้ดีย่ิงขึ้น ตลอดจน

เพ่ือปรับเปล่ียนเน้ือหาให้ตรงกบัความพึงพอใจ เพ่ือพิจารณาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย เพื่อระบุและ

แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีมีอยู่ เพ่ือการพฒันาคุณภาพของขอ้มูล เพ่ือจุดประสงคด์งักล่าว เราจะเก็บ

รวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของท่าน และเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมายและการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล บริษทัในเครือ บริษทัยอ่ยและพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี เราจะขอความยินยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป หากจ าเป็น 

7) เพ่ือยกระดับการด าเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีย่ิงขึ้น เพื่อประเมิน พฒันา จัดการและยกระดับ 

คน้ควา้วิจยัและพฒันาการให้บริการ ผลิตภณัฑ์ ระบบและการด าเนินธุรกิจให้แก่ท่านและลูกคา้ของเราทั้งหมด กลุ่มเซ็นทรัล 

บริษทัในเครือ บริษทัย่อยและพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพ่ือจดัท ารายงานภาพรวมของขอ้มูลแบบ

ไม่ระบุตวัตน และประเมินประสิทธิภาพในเร่ืองผลิตภณัฑ ์ส่ือดิจิทลั และแคมเปญทางการตลาด 

8) การท างานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม เพื่อดูแล ด าเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจดัการ

เว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพ่ืออ านวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมัน่ใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มท างานอย่างราบร่ืน มี

ประสิทธิภาพและปลอดภยั เพื่ออ านวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุงแผนงานและ

เน้ือหาของเวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มให้ดีย่ิงขึ้น 

9) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการธุรกิจ รวมถึงการจดัการ

ระบบปฎิบติัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการระบบติดต่อส่ือสาร ระบบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการตรวจสอบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการภายในดา้นธุรกิจตามขอ้ปฏิบติัภายใน นโยบายและ

กระบวนการต่างๆ 



10) การปฎิบัติตามหน้าท่ีตามกฎข้อบังคับและข้อผูกพัน เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญติัติแห่งกฎหมาย 

กระบวนการทางกฎหมาย หรือค าส่ังของหน่วยงานรัฐซ่ึงรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกบั

ศาล ผูก้  ากบัดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ในกรณีท่ีมีเหตุผลอนัควรเช่ือไดว่้าเราตอ้งด าเนินการดงักล่าว

เพื่อปฎิบติัตามกฎหมายและในกรณีท่ีเราจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อปฏิบติัตามบทบญัญติั

แห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือค าส่ังของรัฐดงักล่าว โดยรวมถึง การให้บริการและการจดัการเร่ืองบริการการขอ

คืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT refund) การออกใบก ากบัภาษี หรือออกแบบฟอร์มภาษีแบบเตม็ การบนัทึกและติดตามการติดต่อส่ือสาร 

การเปิดเผยขอ้มูลให้แก่หน่วยงานท่ีมีอ านาจจดัเก็บภาษี ผูก้  ากบัดูแลดา้นบริการทางการเงิน และองคก์รและหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ท่ี

ก ากบัดูแล และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกนัอาชญากรรม 

11) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพ่ือปกป้องความมัน่คงและความเช่ือมัน่ทางธุรกิจของบริษทั เพ่ือใช้สิทธิหรือ

ปกป้องผลประโยชน์ของเราท่ีจ าเป็นและสามารถท าไดต้ามกฎหมาย เช่น การตรวจจบั ป้องกนั และตอบโตข้อ้เรียกร้องการ

ทุจริต การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย เพ่ือจดัการและป้องกนัความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นและ

สมบติัของเรา เพื่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเรา เพื่อตรวจจบัและป้องกนัการประพฤติท่ีมิชอบภายในองคก์รซ่ึง

รวมไปถึงการใชก้ลอ้งวงจรปิด เพื่อติดตามเฝ้าระวงัเหตุการณ์ เพื่อป้องกนัและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความ

มัน่คงและและความเช่ือมัน่ทางธุรกิจของบริษทั 

12) การตรวจจับการทุจริต เพื่อตรวจสอบตวัตนของท่าน และเพื่อด าเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบั

อื่นๆ ท่ีบงัคบัใช ้(เช่น เพื่อด าเนินการตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกนัการทุจริต) ทั้งน้ี รวมไปถึง

การจดัท ารายช่ือผูมี้ความเส่ียง (Sanction list checking) การตรวจสอบและท าบนัทึกภายใน การจดัการทรัพยสิ์น ระบบ และการ

ควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ 

13) การท าธุรกรรมขององค์กร ในกรณีท่ีมีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองคก์ร หรือเหตุการณ์

อื่นๆ ท่ีใกลเ้คียงกนั เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกอื่นๆ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อนัเป็นส่วน

หน่ึงของการท าธุรกรรมนั้นๆ 

14) ความเส่ียง เพื่อด าเนินการบริหารความเส่ียง การตรวจสอบการด าเนินงาน และการประเมินความเส่ียง และ/หรือ 

15) ชีวิต เพ่ือป้องกนัหรือยบัย ั้งอนัตรายท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

หากท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่เราเม่ือมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถน าเสนอหรือจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการของ

เราแก่ท่านได ้ 

3. บุคคลใดท่ีเราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ 

เราอาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยตามท่ีระบุ

ด้านล่าง ซ่ึงเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือวตัถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โดยท่าน

สามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพ่ือศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการท่ีบุคคลภายนอกดงักล่าวเก็บ

รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้ซ่ึงท่านเองก็ตกอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัเหล่านั้นดว้ย 

 3.1 กลุ่มเซ็นทรัล 



 ในฐานะท่ีบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ด าเนินกิจการบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเซ็นทรัล ซ่ึงทั้งหมดมีการร่วมมือและแบ่งปันการให้บริการ ผลิตภณัฑแ์ละระบบต่างๆแก่ลูกคา้ รวมไปถึง 

แพลตฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซต์และระบบอื่นๆ ดังนั้น บริษทัอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านไปยงับริษทัอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล หรืออนุญาตให้บริษทัอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ

วตัถุประสงคต์ามท่ีไดร้ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี  

3.2 ผู้ให้บริการของเรา 

เราอาจว่าจา้งบริษทัอื่น ตวัแทน หรือผูรั้บจา้งในการให้บริการในนามของเรา หรืออ านวยความสะดวกในการมอบผลิตภณัฑแ์ละ

บริการให้กับท่าน โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูใ้ห้บริการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

ต่อไปน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (1) ผูพ้ฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์และ

เวบ็ไซต์ และผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์และคลงัสินคา้ (3) ผูใ้ห้บริการดา้นการช าระเงิน 

(4) บริษทัตวัแทนหรือหน่วยงานวิจยั (5) ผูใ้ห้บริการดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล (6) บริษทัตวัแทนหรือหน่วยงานส ารวจขอ้มูล (7) ผู ้

ตรวจสอบบญัชี (8) บริษทัตวัแทนหรือหน่วยงานดา้นการติดต่อส่ือสาร ส่ือโฆษณาและการตลาด (9) ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 

(call center) (10) ผูจ้ดังานและกิจกรรม (11) บริษทัตวัแทนการขาย (12) ผูใ้ห้บริการดา้นโทรคมนาคมและการติดต่อส่ือสาร (13) 

ผูใ้ห้บริการและตวัแทนดา้นการช าระเงิน ระบบการช าระเงิน การยืนยนัตวัตน และการตรวจสอบและอ่านขอ้มูลดว้ยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (Dip Chip Service) (14) ผูใ้ห้บริการด้านการบริหารจัดการท่ีเป็นบุคคลภายนอกท่ีได้รับการ ว่าจ้าง (15) ผู ้

ให้บริการดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (16) ผูใ้ห้บริการดา้นการตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูล (เน็ตเบย ์และ

กรมการปกครอง) (17) พนกังานเดินเอกสาร (18) ผูใ้ห้บริการดา้นการพิมพ ์

ในระหว่างการให้บริการต่างๆ ดงักล่าว ผูใ้ห้บริการอาจจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะให้ขอ้มูล

ส่วนบุคคลแก่ผูใ้ห้บริการของเราเพียงเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการดงักล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผูใ้ห้บริการไม่ใชข้อ้มูลของ

ท่านเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นแต่อยา่งใด 

3.3 พนัธมิตรทางธุรกิจของเรา 

เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจดา้นการธนาคาร การเงิน การให้สินเช่ือ การให้กูย้ืม การบริหาร

สินทรัพย ์การลงทุน การประกนัภยั บตัรเครดิต โทรคมนาคม การตลาด การคา้ปลีก อี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) คลงัสินคา้และ

การขนส่งโลจิสติกส์ ศูนยสุ์ขภาพ ผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อการด าเนินชีวิต สปาและศูนยอ์อกก าลงักาย โปรแกรมการสะสม

คะแนน (Reward program) และโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเน่ือง (Loyalty program) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 

analytics) รวมถึง แพลตฟอร์มของผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการซ่ึงเราอาจไดร่้วมกันเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือท่ีทางผูข้ายหรือผู ้

ให้บริการไดเ้สนอผลิตภณัฑ์หรือบริการให้กบัท่าน ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีส่งต่อหรือแบ่งปันกนัในลกัษณะน้ีนั้นจะอยู่ภายใตน้โยบาย

ความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

 



3.4 เว็บไซต์ต่างๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ 

ท่านสามารถล็อคอินเขา้สู่เวบ็ไซต์และแพลตฟอร์มของเราไดโ้ดยไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม ในกรณีท่ีท่านเขา้สู่ระบบ

ผ่านระบบล็อคอินของส่ือสังคมออนไลน์ ท่านให้ความยินยอมโดยชดัแจง้ให้เราเขา้ถึงและจดัเก็บขอ้มูลสาธารณะท่ีอยู่ในบญัชี

ต่างๆ ในส่ือสังคมออนไลน์ของท่าน (เช่น Facebook Google หรือ Instagram) รวมไปถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีปรากฏขึ้นระหว่างการใช้

ระบบล็อคอินผ่านส่ือสังคมออนไลน์ดงักล่าว นอกจากน้ี เราอาจส่งอีเมล์ของท่านไปยงัส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นการระบุ

ตวัตนว่าท่านเป็นสมาชิกของบรรดาส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ และเพื่อเป็นการลงโฆษณาท่ีเหมาะสมกบัความชอบ

และท่ีเก่ียวขอ้งบนบญัชีส่ือสังคมออนไลน์ของท่าน ตามความเหมาะสม 

เรายงัร่วมมือกบับุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะท าให้ท่านสามารถเขา้รับบริการหรือเขา้ร่วมรับขอ้เสนอโปรโมชัน่ของบุคคลภายนอก

อ่ืนๆ เหล่านั้นได ้ยกตวัอยา่งเช่น ส าหรับบางบริษทั ท่านสามารถใชเ้ลขโปรแกรมการเป็นลูกคา้อย่างต่อเน่ือง (Loyalty program 

number) ของท่าน หรือล็อคอินเขา้สู่ระบบออนไลน์ของท่าน เพ่ือรับหรือสมคัรบริการของบริษทันั้นๆ ได้ นอกจากน้ี ท่าน

สามารถเช่ือมบญัชีส่ือสังคมออนไลน์ของท่านกบับญัชีบริการออนไลน์ของท่านได ้หรือเขา้สู่ระบบของบญัชีบริการออนไลน์

ของท่านจากบญัชีส่ือสังคมออนไลน์ของท่าน ทั้งน้ี เม่ือท่านสมคัรบริการต่างๆ ดงักล่าวนั้น เราจะแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านไปยงับุคคลภายนอกท่ีท่านไดท้  าการสมคัรบริการไว ้หากท่านไม่ประสงคท่ี์จะแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยวิธีการ

น้ี โปรดอย่าให้เลขโปรแกรมการเป็นลูกคา้อย่างต่อเน่ือง (Loyalty program number) หรือหมายเลขโปรแกรมสะสมคะแนน 

(Reward program number) ของท่านแก่บุคคลภายนอก และอย่าสมคัรรับขอ้เสนอโปรโมชั่นโดยใช้บญัชีบริการออนไลน์ของ

ท่าน รวมทั้งอยา่เช่ือมต่อบญัชีบริการออนไลน์ของท่านเขา้กบับญัชีท่ีให้บริการโดยบุคคลภายนอก ขอ้มูลท่ีส่งต่อหรือแบ่งปันกนั

ในลกัษณะน้ีนั้นจะอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

3.5 บุคคลภายนอกตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ในบางกรณี เราอาจจะจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎขอ้บงัคบั 

ซ่ึงรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีท่ีเรา

เช่ือว่าจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของ

บุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภยัของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั หรือจดัการเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต หรือดา้นความ

มัน่คงหรือความปลอดภยั 

3.6 ที่ปรึกษาด้านต่างๆ 

ท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ นั้นรวมถึงทนายความ ผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคและผูต้รวจสอบบญัชีท่ีช่วยในการประกอบธุรกิจ การด าเนินคดี 

หรือจดัการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย 

 3.7 สมาคม และองค์กรต่างๆ 

เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมการคา้ผูใ้ห้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) 

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สมาคมสหพนัธ์องคก์รผูบ้ริโภค (สสอบ.) มูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภค หอการคา้



ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สมาคมผูป้ระกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมคา้ปลีก สมาคมศูนยก์ารคา้ 

หรือกลุ่มแยกราชประสงค ์

3.8 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี 

ผูรั้บโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ีนั้นหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณีมีการปรับโครงสร้างองคก์ร การควบรวมกิจการ การ

โอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด การขาย การซ้ือ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจ าหน่ายกิจการ 

ทรัพยสิ์น หรือหุ้น หรือการท าธุรกรรมท่ีคลา้ยกนั ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผูรั้บโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ีของเราจะปฏิบติัตาม

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเพ่ือเป็นการเคารพต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเว่อร์ ท่ีอยู่ในต่างประเทศซ่ึงประเทศปลายทาง

อาจมี หรืออาจไม่มีระดบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี เราจะด าเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพ่ือ

ท าให้ท่านมัน่ใจไดว่้าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอยา่งปลอดภยัและบุคคลท่ีรับโอนขอ้มูลนั้นมีระดบัการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมหรือกรณีอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และเราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศหากจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด  

5. ระยะเวลาในการท่ีเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์เราไดรั้บ

ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพ่ือปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีทางกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งไรก็ตาม เราอาจเก็บขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านนานขึ้นหากจ าเป็นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั  

6. ความปลอดภัยของข้อมูล 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัจึงพยายามอย่างย่ิงท่ีจะ

ปกป้องขอ้มูลของท่านดว้ยการก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่าง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ท าลาย ใช้ แปลง แกไ้ข

เปิดเผย หรือท าลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยบริษทัจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ้ืนท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลและด าเนินการตามหลกัปฏิบติัในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภยัทางกายภาพ ให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดในนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั    

7. คุกกีแ้ละวิธีการใช้คุกกี ้

เม่ือท่านเย่ียมชมเวบ็ไซตข์องเรา เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการโดยอตัโนมติัจากท่านผา่นการใชคุ้กก้ี 

คกุก้ี คือ ขอ้มูลขนาดเลก็หรือขอ้ความท่ีออกให้กบัคอมพิวเตอร์ของท่านเม่ือท่านเย่ียมชมเวบ็ไซต ์และใชเ้พ่ือจดัเก็บหรือติดตาม

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้วบ็ไซต์ของท่านและน ามาใชใ้นการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจดัการเวบ็ไซต ์ติดตาม

การเคล่ือนไหวการใชเ้วบ็ไซตข์องผูใ้ชบ้ริการ หรือเพ่ือจดจ าการตั้งค่าของผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ี คุกก้ีบางประเภทนั้นจ าเป็นเป็นอยา่ง



มาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกก้ีประเภทอ่ืนๆ นั้นอนุญาตให้เราปรับปรุง

ประสบการณ์การเบราวซ์ของท่าน ปรับแต่งเน้ือหาตามความตอ้งการของท่าน และท าให้ปฏิสัมพนัธ์ของท่านกบัเวบ็ไซตส์ะดวก

มากขึ้น เน่ืองจากคุกก้ีจะจดจ าช่ือผูใ้ช ้(ในวิธีการท่ีปลอดภยั) รวมทั้งจดจ าการตั้งค่าทางภาษาของท่าน 

อินเตอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็นคนตดัสินใจว่าจะยอมรับคุกก้ีหรือไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการ

ติดตามโดยคุกก้ี อาจกระทบประสบการณ์ผูใ้ชข้องท่าน และหากปราศจากคุกก้ี ความสามารถของท่านในการใช้งานลกัษณะ

หรือพ้ืนท่ีทั้งหมดหรือบางส่วนของเวบ็ไซตอ์าจถูกจ ากดั  

นอกจากน้ี บุคคลภายนอกบางท่านอาจออกคุกก้ีผ่านเว็บไซต์ของเราเพ่ือมอบโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนใจของท่านตาม

กิจกรรมการเบราวซ์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่าน้ีอาจเก็บรวบรวมประวติัการเบราวซ์ของท่านหรือขอ้มูลอ่ืนเพ่ือให้ทราบว่า

ท่านเขา้ถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจท่ีท่านเยี่ยมชมหลังจากท่ีออกจากเว็บไซต์ของเราขอ้มูลท่ีรวมรวมผ่านตวักลางอตัโนมติั

เหล่าน้ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ไวก่้อนหนา้น้ีบนเวบ็ไซตข์องเรา  

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยเก่ียวกบั

ท่าน ทั้งน้ี เพ่ือความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวัตนของท่านก่อนจะให้ขอ้มูล

ตามท่ีท่านขอ 

การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราไดเ้ก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย

เก่ียวกบัท่าน ให้ ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 

การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรามีเก่ียวกบัท่านในรูปแบบท่ีมีการจดัระเบียบแลว้และ

สามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น โดย

ตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้กบัเรา และ (ข) กรณีท่ีเราไดรั้บความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบติัตามสัญญาท่ีเรามีกบัท่าน  

การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคดัค้าน

การตลาดแบบตรง 

การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 

การถอนความยินยอม: ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ท่านไดใ้ห้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได ้

การลบหรือท าลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเรา

เก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล เวน้เสียแต่ว่า การเก็บรักษาขอ้มูล

ดงักล่าวของเรานั้นเป็นไปเพ่ือการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช ้หรือการ

ปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 



การย่ืนเร่ืองร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจในกรณีท่ีท่านเช่ือว่าการเก็บรวบรวม 

ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลท่ีบงัคบั

ใช ้

9. รายละเอียดการติดต่อเรา 

หากท่านมีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โปรดติดต่อ 

1.บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 

    แผนกการจดัการบริหารความเส่ียง ส านกังานใหญ่ 

    ชั้น 25 เลขท่ี 999/99 ถนน พระราม 1, เขต ปทุมวนั, กรุงเทพฯ 10330 

    อีเมล ์-  data@chr.co.th 

2. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

    ฝ่ายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เซ็นทรัลกรุ๊ป  

   เลขท่ี 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

    อีเมล ์-  dpo@central.co.th 

 

 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

                          เมษายน 2563 


