คําประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)
ของผู้ทาํ การจองหรือเข้าพักโรงแรม

คําประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว (“ประกาศ”) ประกาศนีจ้ ดั ทําขึน้ เพื่อให้ท่านซึ่งเป็ นผูท้ าํ การจองหรือเข้าพักโรงแรม
(ซึ่งต่อไปในประกาศนี ้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
(“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท จีเคบี แอสเซทส์ จํากัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี ้ เรียกว่า “ บริษัทฯ” หรือ “เรา”)
ดําเนินการในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดําเนินการภายใต้
กิจกรรมการประมวลผลนี ้
บริษัทฯ เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจให้บริการด้านที่พกั และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆแก่ผเู้ ดินทาง นักท่องเที่ยว
หรือลูกค้าในด้านที่พกั อาศัย อาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและการเดินทาง
ทัง้ นีเ้ ราดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี ้
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1.1. เราดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี ้
ความจําเป็ นเพื่อการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ การขอข้อมูลแขกเพื่อจัดเก็บสําหรับการลงทะเบียนเข้าพักตาม
พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 หรือเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นไปเพราะต้องการระงับความเสี่ยงต่อชีวติ ของเจ้าของ
ข้อมูล
ความจําเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดงั กล่าวมีความสําคัญไม่นอ้ ยไป
กว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังนี ้ เช่น เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
2.1. เพื่อความจําเป็ นในการยืนยันตัวบุคคลในการทําการจองหรือเข้าพัก
2.2. เพื่อความจําเป็ นในการดําเนินการทางด้านการเงิน
2.3. เพื่อส่งรายงานต่อกรมการปกครอง รร.4
2.4. เพื่อส่งรายงานต่อกองตรวจคนเข้าเมือง TM30

3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ราเก็บรวบรวมและใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี ้
3.1. แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดงั นี ้
แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม
1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่าน
ผ่านการลงทะเบียนในเว็บไซด์
โรงแรม
www.thesiamheritage.com หรือ
ท่านกรอกข้อมูลในใบลงทะเบียนผู้
มาเข้าพัก

2. เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น
เก็บข้อมูลจาก Website คูค่ า้ (OTA)
เช่น www.agaoda.com
www.expedia.com
www.booking.com
www.traveloka.com
www.hotelbeds.com เป็ นต้น

รายการข้อมูลส่วนบุคคล
- หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน
- ชื่อ นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- เลขบัตรประจําตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล์
- ข้อมูลการเข้าพัก เช่น วันที่เข้าพัก-ออก จํานวนคืน
ประเภทห้องพัก
- หมายเลขบัตรเครดิต
- เอกสาร ใบ ตม.
- ชื่อ นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- เลขบัตรประจําตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล์
- ข้อมูลการเข้าพัก เช่น วันที่เข้าพัก-ออก จํานวนคืน
ประเภทห้องพัก
- หมายเลขบัตรเครดิต

อ้างฐานกฎหมาย
-ความจําเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย

-ความจําเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย

3.2. จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล
1. เพื่อการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
สมัครใช้จองที่พกั หรือเข้าพักโรงแรม

รายการข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้
- หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน
- ชื่อ นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์

อ้างฐานกฎหมาย
-ความจําเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย

- เลขบัตรประจําตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล์
- ข้อมูลการเข้าพัก เช่น วันที่เข้าพัก-ออก จํานวนคืน
ประเภทห้องพัก
- หมายเลขบัตรเครดิต
- เอกสาร ใบ ตม.
2. เพื่อความจําเป็ นในการดําเนินการทางด้าน - ชื่อ นามสกุล
การเงิน
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่
- อีเมล์
- หมายเลขบัตรเครดิต
3. เพื่อส่งรายงานต่อกรมการปกครอง รร.4
- หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน
- ชื่อ นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- เลขบัตรประจําตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล์
- ข้อมูลการเข้าพัก เช่น วันที่เข้าพัก-ออก จํานวนคืน
ประเภทห้องพัก
- หมายเลขบัตรเครดิต
เอกสาร ใบ ตม.
4. เพื่อส่งรายงานต่อกองตรวจคนเข้าเมือง
- หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน
TM30
- ชื่อ นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- เลขบัตรประจําตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล์
- ข้อมูลการเข้าพัก เช่น วันที่เข้าพัก-ออก จํานวนคืน
ประเภทห้องพัก
- หมายเลขบัตรเครดิต
เอกสาร ใบ ตม.

5. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

-ความจําเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย

-ความจําเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย

-ความจําเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย

5.1. เราเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิตบิ ุคคลดังต่อไปนี ้
5.1.1. พนักงานแผนกต้อนรับและพนักงานแผนกบัญชี เพื่อการดําเนินการยืนยันตัวตนหรือเพื่อการส่งข้อมูล
ตามที่กฎหมายกําหนด เป็ นต้น
6. สิทธิตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ใน
ความควบคุมของท่านได้มากขึน้ โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อ
บทบัญญัตใิ นส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสําเนาและขอให้เปิ ดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่
กรณีที่เรามีสทิ ธิปฏิเสธคําขอของท่านตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่คาํ ขอของท่านจะมีผลกระทบที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน เพือ่ ให้มีความถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี ้
5.3.1

เมื่ออยูใ่ นช่วงเวลาที่เราทําการตรวจสอบตามคําร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้
ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็ นปัจจุบนั

5.3.2

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

5.3.3

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจําเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการ
เก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนัน้ ต่อไปเพื่อประกอบการใช้สทิ ธิตามกฎหมายของ
ท่าน

5.3.4

เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากําลังพิสจู น์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจําเป็ นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุในการ
ปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)
6 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือเมื่อได้รบั การสั่งการจากผูม้ ีอาํ นาจนับจากวัน
สิน้ สุดสัญญา บริการ หรือ ยกเลิกการใช้บริการโดยระยะเวลาดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกําหนดในสัญญาที่ทงั้ สองฝ่ ายได้ทาํ
ไว้
ทัง้ นี ้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทําการ
- ลบ ทําลายเมื่อหมดความจําเป็ นในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้
7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ ในเชิงเทคนิคและการ
บริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ขอ้ มูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทําลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information
Security Policy) ของเรา
นอกจากนี ้ เราได้กาํ หนดให้มีนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลขึน้ โดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทัง้ องค์กร
พร้อมแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธํารงไว้ซึ่ง
ความเป็ นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยเราได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนีใ้ นระยะเวลาตามที่เหมาะสม

8 การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ตอ่ เมื่อได้รบั คําร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผูส้ ืบสิทธิ์ ทายาท ผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรม หรือผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคําร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
hotel@thesiamheritage.com และ / หรือ account@thesiamheritage.com
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผูส้ ืบสิทธิ์ ทายาท ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรือผูพ้ ทิ กั ษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ
ความถูกต้อง หรือการกระทําใด ๆ เช่น การแจ้งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดําเนินการบันทึกหลักฐาน
คําคัดค้านดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐานด้วย
ทัง้ นี ้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกําหนด หรือในกรณีที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านถูกทํา
ให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิง่ บอกลักษณะอันสามารถระบุตวั ท่านได้

9 ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้กาํ หนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผูท้ ี่มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของกิจกรรมการประมวลผลนีเ้ ท่านัน้ ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดําเนินการให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ติ ามประกาศนีอ้ ย่างเคร่งครัด

10 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี ้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทําการแจ้ง
ให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซด์ www.thesiamheritage.com โดยมีวนั ที่ของเวอร์ช่นั ล่าสุดกํากับอยู่ตอนท้าย
อย่างไรก็ดี เราขอแนะนําให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่าน
จ้ะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนีข้ อง
ท่าน ถือเป็ นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี ้ ทัง้ นี ้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใน
ประกาศฉบับนี ้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนีม้ ีการแก้ไขและนําขึน้ ประกาศในช่องทางข้างต้น
แล้ว จะถือว่าท่านได้รบั ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

11 การติดต่อสอบถาม
หากท่านมีคาํ ถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สทิ ธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด
ติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่
- ชื่อ: บริษัท จีเคบี แอสเซทส์ จํากัด
- สถานที่ตดิ ต่อ : 115/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กทม.10500
- ช่องทางการติดต่อ : 02-353-6166 หรือ 02-353-6101
- อีเมล์ : hotel@thesiamheritage.com หรือ account@thesiamhetitage.com

