
 

คาํประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ของการรับสมัครงานหรือบุคคลอ่ืนซึง่ผู้สมัครงานได้ให้ข้อมลูไว้  

 

 

คาํประกาศเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวั (“ประกาศ”) ประกาศนีจ้ดัทาํขึน้เพ่ือใหท่้านซึ่งเป็นผูส้มคัรงานหรือบคุคลอ่ืนซึ่งผูส้มคัร

งานไดใ้หข้อ้มลูไว ้(ซึ่งตอ่ไปในประกาศนี ้เรียกวา่ “กิจกรรมการประมวลผล”)  ไดท้ราบและเขา้ใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช ้

และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ี บรษัิท จีเคบี แอสเซทส ์จาํกดั (ซึ่งตอ่ไปในประกาศนี ้เรียกวา่ “ บรษัิทฯ” หรือ 

“เรา”) ดาํเนินการในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลในขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก็บรวบรวมจากท่านเพ่ือการดาํเนินการภายใต้

กิจกรรมการประมวลผลนี ้

บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการธรุกิจใหบ้รกิารดา้นท่ีพกัและสิง่อาํนวยความสะดวกตา่งๆ แก่ผูเ้ดนิทาง นกัท่องเท่ียว หรือ

ลกูคา้ในดา้นท่ีพกัอาศยั อาหาร และบรกิารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยัและการเดนิทาง  

ทัง้นีเ้ราดาํเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ดงันี ้

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1.  เราดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านภายใตฐ้าน ดงัตอ่ไปนี ้

ความจาํเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือบคุคลอ่ืน โดยประโยชนด์งักลา่วมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่

สทิธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลู ทัง้นี ้เช่น เพ่ือการรบัสมคัรงาน 

 

2. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพ่ือวตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้

2.1. เพ่ือความจาํเป็นในการพจิารณาคดัเลือกผูส้มคัรงานใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกาํหนดไวท้ัง้สมคัรผา่นช่องทาง
ออนไลน ์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯโดยตรง หรือผา่นทางบรษัิทผูใ้หบ้รกิารจดัหางาน ขัน้ตอนการประเมนิคดัเลือก 

และการบรหิารงานบคุคลอ่ืนๆ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพจิารณาและคดัเลือกเขา้ทาํงานกบับริษัทฯ 

2.2. เพ่ือความจาํเป็นในการตรวจสอบและยืนยนัตวับุคคล คณุสมบตักิ่อนการวา่จา้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมถึงการ

ตรวจสอบขอ้มลูท่ีจาํเป็น ตรวจสอบขอ้มลูของผูส้มคัรงานจากบคุคลอา้งอิงท่ีท่านระบ ุหรือ ตรวจสอบประวตักิาร

ทาํงานก่อนหนา้เพ่ือประกอบการตดัสนิใจรบัเขา้ทาํงานกบับรษัิทและการทาํสญัญาจา้งงาน 



2.3. เพ่ือการรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคารหรือบรษัิทฯและการประเมนิความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 

รวมถึงการตดิตอ่ขอออกบตัรเพ่ือเขา้ปฏิบตังิานในสถานท่ีของบรษัิทฯ การแลกบตัรเขา้ออกอาคาร การบนัทึกขอ้มลู

การเขา้ออกสถานท่ีและการบนัทึกภาพภายในอาคารหรือบรษัิทฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมและใช้ 

เพ่ือวตัถปุระสงคต์ามท่ีไดแ้จง้ในขอ้ 2. เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านดงัรายการตอ่ไปนี ้

3.1. แหลง่ขอ้มลูและรายการขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก็บรวบรวม มีดงันี ้

 

แหล่ง/วธีิการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล อ้างฐานกฎหมาย 

1. เก็บขอ้มลูจากท่านโดยตรง 

RESUME / CV และจากการลงสมคัรงาน

ในเวบ็ไซด ์www.jobthai.com หรือ 

www.jobdb.com  

 

-  บตัรประชาชน   เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

-  ช่ือ- นามสกลุ  ช่ือเลน่ 

-  ขอ้มลูประวตัิสว่นตวั เช่น  วนั-เดือน-ปีเกิด  เพศ  นํา้หนกั  

สว่นสงูสถานภาพสมรส  ท่ีอยูปั่จจบุนั   ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น   

เบอรโ์ทรศพัท ์ อีเมล ์

-  ขอ้มลูเก่ียวกบัครอบครวั  เช่น  ช่ือ-นามสกลุ บดิา มารดา 

ภรรยาหรือสามี  จาํนวนบตุร  จาํนวนพ่ีนอ้ง  อาชีพ  เบอร์

โทรศพัท ์

- ประวตักิารศกึษา  เช่น  สถานบนัการศกึษา  สาขา  ระยะเวลา  

ปีท่ีสาํเรจ็การศกึษา  ระดบัการศกึษา  

-  ประวตักิารฝึกงานและประวตักิารทาํงาน  เช่น  ช่ือบรษัิท/

สถานประกอบการเดมิ  ตาํแหน่งงาน  ลกัษณะงาน  ระยะเวลา

ในการทาํงาน  ปีท่ีเขา้ทาํงาน  ปีท่ีสิน้สดุการทาํงาน  สาเหตท่ีุ

ลาออก  ช่ือหวัหนา้งาน  เงินเดือนท่ีไดร้บัลา่สดุ  สวสัดิการท่ี

ไดร้บั 

-  ขอ้มลูการฝึกอบรมดา้นตา่งๆ เช่น อบรมดา้นการปอ้งกันและ

ระงบัอคัคีภยั  

-  ความสามารถพเิศษ  ความถนดั  ความสนใจ  งานอดเิรก  

เช่น  ดา้นภาษา  การพมิพดี์ด  คอมพวิเตอร ์ ขบัรถยนต ์  กีฬา  

-  ใบอนญุาตตา่งๆ เช่น ใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ รถยนต/์รถ

มอเตอรไ์ซด ์ หนงัสือรบัรองความรูค้วามสามารถช่างไฟฟา้ 

-  ช่ือและเบอรโ์ทรผูท่ี้สามารถตดิตอ่ผูส้มคัรงานไดใ้นกรณี
ฉกุเฉิน 

-ความจาํเป็นเพ่ือ
ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

 

http://www.jobdb.com/


- ธนาคารและหมายเลขบญัชีธนาคาร 

 

 

 

3.2. จดุประสงคก์ารใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

จุดประสงคใ์นการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ช้ อ้างฐานกฎหมาย 

1. เพ่ือความจาํเป็นในการพจิารณาคดัเลือก

ผูส้มคัรงานใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกาํหนดไว้

ทัง้สมคัรผ่านช่องทางออนไลน ์ผา่นทาง

เวบ็ไซตข์องบรษัิทฯโดยตรง หรือผา่นทาง

บรษัิทผูใ้หบ้รกิารจดัหางาน ขัน้ตอนการ

ประเมนิคดัเลือก และการบรหิารงานบุคคล

อ่ืนๆ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพจิารณาและ

คดัเลือกเขา้ทาํงานกบับรษัิทฯ 

 

- บตัรประชาชน   เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

-  ช่ือ- นามสกลุ   

-  ขอ้มลูประวตัิสว่นตวั เช่น  วนั-เดือน-ปีเกิด  นํา้หนกั  ส่วนสงู

สถานภาพสมรส  ท่ีอยูปั่จจบุนั   ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น   เบอร์

โทรศพัท ์ อีเมล ์

-  ขอ้มลูเก่ียวกบัครอบครวั  เช่น  ช่ือ-นามสกลุ บดิา มารดา 

ภรรยาหรือสามี  จาํนวนบตุร  จาํนวนพ่ีนอ้ง  อาชีพ  เบอร์

โทรศพัท ์

- ประวตักิารศกึษา  เช่น  สถานบนัการศกึษา  สาขา  ระยะเวลา  

ปีท่ีสาํเรจ็การศกึษา  ระดบัการศกึษา  

-  ประวตักิารฝึกงานและประวตักิารทาํงาน  เช่น  ช่ือบรษัิท/สถาน

ประกอบการเดมิ  ตาํแหน่งงาน  ลกัษณะงาน  ระยะเวลาในการ

ทาํงาน  ปีท่ีเขา้ทาํงาน  ปีท่ีสิน้สดุการทาํงาน  สาเหตท่ีุลาออก  

ช่ือหวัหนา้งาน  เงินเดือนท่ีไดร้บัลา่สดุ  สวสัดกิารท่ีไดร้บั 

-  ขอ้มลูการฝึกอบรมดา้นตา่งๆ เช่น อบรมดา้นการปอ้งกันและ

ระงบัอคัคีภยั  

-  ความสามารถพเิศษ  ความถนดั  ความสนใจ  งานอดเิรก  เช่น  

ดา้นภาษา  การพิมพดี์ด  คอมพวิเตอร ์ ขบัรถยนต ์  กีฬา  

-  ใบอนญุาตตา่งๆ เช่น ใบอนญุาตขบัข่ียานพาหนะ รถยนต/์รถ

มอเตอรไ์ซด ์ หนงัสือรบัรองความรูค้วามสามารถช่างไฟฟา้ 

-  ช่ือและเบอรโ์ทรผูท่ี้สามารถตดิตอ่ผูส้มคัรงานไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 

 

-ความจาํเป็นเพ่ือ
ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

 



2.เพ่ือความจาํเป็นในการตรวจสอบและยืนยนั

ตวับคุคล คณุสมบตักิ่อนการว่าจา้งตามท่ี

กฎหมายกาํหนด รวมถึงการตรวจสอบขอ้มลูท่ี

จาํเป็น ตรวจสอบขอ้มลูของผูส้มคัรงานจาก

บคุคลอา้งอิงท่ีท่านระบ ุหรือ ตรวจสอบประวตัิ

การทาํงานก่อนหนา้เพ่ือประกอบการตดัสนิใจ

รบัเขา้ทาํงานกบับรษัิทและการทาํสญัญาจา้ง

งาน 

 

 

- ช่ือ นามสกลุของบคุคลอา้งอิงท่ีท่านระบุ 

- ช่ือบรษัิท/สถานท่ีทาํงาน  

- ตาํแหน่งงาน 

- เบอรโ์ทรศพัท ์  

 

-ความจาํเป็นเพ่ือ
ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

 

3.เพ่ือการรกัษาความปลอดภยัภายในบริเวณ

อาคารหรือบรษัิทฯและการประเมนิความเส่ียง

ดา้นความปลอดภยั รวมถึงการตดิตอ่ขอออก

บตัรเพ่ือเขา้ปฏิบตังิานในสถานท่ีของบริษัทฯ 

การแลกบตัรเขา้ออกอาคาร การบนัทึกขอ้มลู

การเขา้ออกสถานท่ีและการบนัทึกภาพภายใน

อาคารหรือบรษัิทฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 

 

- ช่ือ นามสกลุ  

- บตัรประชาชน   เลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

- เบอรโ์ทรศพัท ์  

-ความจาํเป็นเพ่ือ
ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

4.1. เราเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตอ่บคุคลหรือนิตบิุคคลดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1.1. เพ่ือการใชภ้ายในเฉพาะพนกังานฝ่ายบคุคล  พนกังานแผนกบญัชีในการดาํเนินการยืนยนัตวัตนหรือเพ่ือการ

สง่ขอ้มลูตามท่ีกฎหมายกาํหนด เป็นตน้ 

4.1.2. เพ่ือการใชแ้ละเปิดเผยเป็นการภายในเฉพาะผูส้มัภาษณง์านรวมถึงผูมี้อาํนาจในการตดัสนิใจจา้งงาน 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน 

พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านอยู่ในความ

ควบคมุของท่านไดม้ากขึน้ โดยท่านสามารถใชส้ทิธิตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือบทบญัญัติ

ในสว่นท่ีเก่ียวกบัสทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีผลใชบ้งัคบั ซึ่งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้



5.1 สทิธิในการเขา้ถึง รบัสาํเนาและขอใหเ้ปิดเผยท่ีมาของขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวมอยู ่เวน้แตก่รณีท่ี
เรามีสทิธิปฏิเสธคาํขอของท่านตามกฎหมายหรือคาํสั่งศาล หรือกรณีท่ีคาํขอของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่สทิธิและเสรีภาพของบคุคลอ่ืน  

5.2  สทิธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านท่ีไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้น เพ่ือใหมี้ความถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั 

สมบรูณ ์และไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ  

5.3  สทิธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดงัตอ่ไปนี ้

5.3.1 เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ีเราทาํการตรวจสอบตามคาํรอ้งขอของท่านใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหถ้กูตอ้ง 

สมบรูณแ์ละเป็นปัจจบุนั 

5.3.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านถกูเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

5.3.3 เม่ือขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านหมดความจาํเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถปุระสงคเ์ราไดแ้จง้ไวใ้นการเก็บ

รวบรวม แตท่่านประสงคใ์หเ้ราเก็บรกัษาขอ้มลูนัน้ตอ่ไปเพ่ือประกอบการใชส้ทิธิตามกฎหมายของท่าน 

5.3.4 เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ีเรากาํลงัพสิจูนใ์หท้่านเห็นถึงเหตอุันชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่น

บคุคลของท่าน หรือตรวจสอบความจาํเป็นในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพ่ือ

ประโยชนส์าธารณะ อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านไดใ้ชส้ทิธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่าน 

5.4  สทิธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน เวน้แตก่รณีท่ีเรามีเหตใุนการปฏิเสธ

คาํขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลของท่านมีเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมายยิ่งกวา่ หรือเพ่ือการก่อตัง้สทิธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัติามหรือ

การใชส้ทิธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะตามภารกิจของเรา) 

 

6 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน  

6.1 ในกรณีท่ีท่านไมไ่ดเ้ขา้รบัการสมัภาษณ ์เราจะลบขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทนัที 

6.2 ในกรณีท่ีท่านไม่ผ่านการคดัเลือก เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วัน

สิน้สดุการพจิารณา  

6.3 ในกรณีท่ีท่านผา่นการคดัเลือกและไดเ้ป็นพนกังานของเรา การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย  ขอ้มลูส่วนบคุคล

ของท่าน จะเป็นไปตามคาํประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั 

ทัง้นี ้เม่ือพน้ระยะเวลาดงักลา่วเราจะทาํการ  

- ลบ ทาํลาย เม่ือหมดความจาํเป็นในการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลนัน้ 



 

7 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ในเชิงเทคนิคและการ

บรหิารจดัการ เพ่ือปอ้งกนัมใิหข้อ้มลูสญูหาย หรือมีการเขา้ถึง ทาํลาย ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดย

ไมไ่ดร้บัอนญุาต ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Policy) 

ของเรา  

นอกจากนี ้เราไดก้าํหนดใหมี้นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขึน้โดยประกาศใหท้ราบกันโดยทั่วทัง้องคก์ร พรอ้ม

แนวทางปฏิบตัเิพ่ือใหเ้กิดความมั่นคงปลอดภยัในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล โดยธาํรงไวซ้ึ่งความเป็น

ความลบั (Confidentiality) ความถกูตอ้งครบถว้น (Integrity) และสภาพพรอ้มใชง้าน (Availability) ของขอ้มลูสว่นบคุคล โดย

เราไดจ้ดัใหมี้การทบทวนนโยบายดงักลา่วรวมถึงประกาศนีใ้นระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

 

8 การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลก็ตอ่เม่ือไดร้บัคาํรอ้งขอจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ผูสื้บสทิธิ ์ทายาท ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรม หรือผูอ้นบุาลหรือผูพ้ทิกัษต์ามกฎหมาย โดยสง่คาํรอ้งขอผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ 

hotel@thesiamheritage.com  และ / หรือ account@thesiamheritage.com 

ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มลู ผูสื้บสทิธิ ์ทายาท ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือผูพ้ทิกัษ์ตามกฎหมายมีการคดัคา้นการจดัเก็บ ความ

ถกูตอ้ง หรือการกระทาํใด ๆ เช่น การแจง้ดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคล เราจะดาํเนินการบนัทึกหลกัฐานคาํคดัคา้น

ดงักลา่วไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

ทัง้นี ้เราอาจปฏิเสธสทิธิตามวรรคสองไดต้ามกรณีท่ีมีกฎหมายกาํหนด หรือในกรณีท่ีขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านถกูทาํให้

ไมป่รากฏช่ือหรือสิง่บอกลกัษณะอนัสามารถระบตุวัท่านได ้

 

 

 

9 ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เราไดก้าํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีเฉพาะผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ

กิจกรรมการประมวลผลนีเ้ท่านัน้ท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านได ้โดยเราจะดาํเนินการใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบตัติาม

ประกาศนีอ้ย่างเครง่ครดั 
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10 การเปล่ียนแปลงแก้ไขคาํประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

ในการปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงประกาศนี ้เราอาจพจิารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร และจะทาํการแจง้ให้

ท่านทราบผ่านช่องทางเวบ็ไซด ์www.thesiamheritage.com  โดยมีวนัท่ีของเวอรช์ั่นลา่สดุกาํกบัอยู่ตอนทา้ย อย่างไรก็ดี เรา

ขอแนะนาํใหท้่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรบัทราบประกาศฉบบัใหมอ่ย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะ้เปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลแก่เราโดยในการเขา้ใชง้านผลติภณัฑห์รือบรกิารภายใตก้ิจกรรมการประมวลผลนีข้องท่าน ถือเป็นการรบัทราบตาม

ขอ้ตกลงในประกาศนี ้ทัง้นี ้โปรดหยดุการใชง้านหากท่านไมเ่ห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงในประกาศฉบบันี ้หากท่านยงัคงใชง้านตอ่ไป

ภายหลงัจากท่ีประกาศนีมี้การแกไ้ขและนาํขึน้ประกาศในช่องทางขา้งตน้แลว้ จะถือวา่ท่านไดร้บัทราบการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

แลว้ 

 

 

11 การตดิต่อสอบถาม  

หากท่านมีคาํถาม ขอ้สงสยั หรือมีความประสงคท่ี์จะใชส้ทิธิของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน โปรดตดิตอ่

เราหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเรา ท่ี 

- ช่ือ:    บริษัท จเีคบ ีแอสเซทส ์จาํกัด 

- สถานท่ีตดิตอ่ : 115/1 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กทม.10500 

- ช่องทางการตดิตอ่ : 02-353-6166  หรือ  02-353-6101  

- อีเมล ์ : hotel@thesiamheritage.com  หรือ  account@thesiamhetitage.com 
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