
1. บทน ำ 

• บรษิทั บเีอซ ีกูรเ์มท ์เฮา้ส ์จ ากดั มุ่งมัน่ทีจ่ะปกป้องความเป็นส่วนตวัของคุณ เราจงึไดก้ าหนดแนวทางทีเ่ราใชใ้นการปกป้องขอ้มลูส่วน
บุคคลทีไ่ดร้บัจากคุณ เมื่อคุณใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา เขา้ชมเวบ็ไซต์ของเรา การด าเนินการอย่างอื่นอย่างใดในการโตต้อบกบัเรา 
รวมถงึการตดิต่อสือ่สารใดๆกบัเรา 

• นโยบายความเป็นส่วนตวันี้ เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทัง้นี้อาจมกีารปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้   

 

2. ประเภทข้อมลูส่วนบุคคลท่ีเรำเกบ็รวบรวม 

ประเภทขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ราเกบ็รวบรวมจะขึน้อยู่กบัสถานการณ์ของการเกบ็รวบรวมและประเภทของบรกิารทีคุ่ณรอ้งขอ เราจะเกบ็รวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลต่อไปนี้ทัง้หมดหรอืบางส่วนเกีย่วกบัคุณ 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัตวัคุณ เช่น ชื่อ ภาพถา่ย เพศ วนัเดอืนปีเกดิ หมายเลขหนังสอืเดนิทาง สญัชาต ิเอกสารประจ าตวัประชาชน หรอืหมายเลขที่
สามารถระบุตวัตนอื่นๆ 

• ขอ้มลูส าหรบัการตดิต่อ เชน่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ชือ่ในการตดิต่อผ่านช่องทางออนไลน์ (Social Media) และอเีมล 
• ขอ้มลูการช าระเงนิ เช่น ขอ้มลูการเรยีกเกบ็เงนิ ขอ้มลูบตัรเครดติหรอืเดบติ และรายละเอยีดบญัชธีนาคาร 
• ขอ้มลูการใชบ้รกิาร เช่น การใชบ้รกิารจากเรา การรอ้งขอใชบ้รกิาร และบรกิารช่วยเหลอืพเิศษหรอืบรกิารเสรมิใดๆ 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัการเป็นสมาชกิของคณุ และ/หรอืโปรแกรมสะสมคะแนนอืน่ๆ เช่น หมายเลขสมาชกิ รายละเอยีดการลงทะเบยีน (ชื่อผูใ้ชแ้ละ

รายละเอยีดการลงชือ่เขา้ใช)้ จ านวนคะแนน กจิกรรมการสะสมคะแนน และแลกคะแนนของคุณ 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัความสนใจและความตอ้งการของคุณ เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั ความสนใจและความตอ้งการของคุณ ตาม

ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของคุณกบัเรา ประสบการณ์ในการใชบ้รกิาร หรอืการเขา้ร่วมในการวจิยัทางการตลาด และการส ารวจความพงึ
พอใจของลูกคา้ 

• ขอ้มลูการตดิต่อระหว่างกนั หากคุณตดิต่อเรา เราจะเกบ็บนัทกึการตดิต่อดงักล่าว รวมถงึการโทรศพัทผ์่านศูนยบ์รกิารลูกคา้ของเรา การ
ตดิต่อเราผ่านการแนะน าตชิมบรกิาร หรอืในช่องทางออนไลน์ (Social Media) 

• การใชง้านเวบ็ไซต์ แอพพลเิคชัน่ และสื่อดจิทิลัอื่นๆ เมื่อคุณเยีย่มชมเวบ็ไซต์ (www.alsarayrestaurant.com) ของเรา เราอาจรวบขอ้มลู IP 
Address ของคุณ ขอ้มลูต าแหน่ง ประเภทของบราวเซอร ์ระบบการท างาน พฤตกิรรมการท่องเวบ็ ระยะเวลาการใชง้าน เวบ็ไซต์ทีอ่า้งองิ 
ความสนใจและการใชโ้ปรแกรมผ่านคกุกี้และเทคโนโลยตีดิตามอื่นๆ 

3. วิธีกำรท่ีเรำเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

• เราอาจรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง หรอืจากตวัแทนทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ เช่น เมื่อคุณใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณหรอืขอรบั
บรกิารผ่านเวบ็ไซตข์องเรา แอพพลเิคชัน่ ชอ่งทางออนไลน์ (Social Media) หรอืชอ่งทางอื่นๆ ตวัอย่างเช่น การจองล่วงหน้า การเชค็อนิ 
การเขา้ร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน การขอรบัความชว่ยเหลอืพเิศษ รวมไปถงึการท าธุรกรรมแบบออฟไลน์ ณ สถานทีท่ าการ  สถาน
ประกอบการ หรอืสถานทีท่ีใ่หบ้รกิาร   เช่น การใหข้อ้มลูผ่านเจา้หน้าทีข่องเรา ณ สถานทีท่ีใ่หบ้รกิาร เป็นตน้ 

• เราอาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลทีส่าม เช่น บรษิทัในกลุ่ม พนัธมติร คู่คา้ ตวัแทนจ าหน่าย หรอืผูใ้หบ้รกิารของเรา ตวัแทน 
และหน่วยงานภาครฐั 

 



4. กำรใช้งำนและกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณ ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

• เพื่อส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 
o เพื่อส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา เช่น การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจอง สัง่ซื้อล่วงหน้า การส ารองโต๊ะ หรอืการ

บรกิารดา้นอาหารในลกัษณะอื่นๆ รวมถงึจดัส่งอาหารและเครื่องดื่ม สนิคา้และผลติภณัฑต์่างๆ  
o เพื่อประมวลผลการช าระเงนิและยนืยนัตวัตนของคุณ 

เราอาจถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไปยงับรษิทัในกลุ่ม พนัธมติรของเรา หรอืผูป้ระกอบการขนส่ง ในการประสานงานและอ านวยความ
สะดวกในการส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา  

• เพื่อปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา 

เพื่อปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา เราอาจวเิคราะหข์อ้มลูทีคุ่ณใหก้บัเราผ่านการส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้หรอืการ
วจิยัการตลาด และขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านเวบ็ไซต์ของคุณ (เช่น ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีคุ่ณเรยีกดู) เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึความสนใจและความ
ตอ้งการของคุณ เราอาจพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา เพื่อใหต้รงกบัความสนใจและความตอ้งการของคุณไดด้ยีิง่ขึน้ เราอาจแบ่งปัน
ขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณกบับรษิทัในกลุ่ม หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของเรา เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถปรบัปรุงและพฒันาการบรกิารที่
เหมาะกบัคุณเช่นกนั 

• เพื่อสื่อสารกบัคุณ 
o เพื่อใหก้ารบรกิารสนับสนุนลูกคา้ เช่น แจง้ขอ้มลู สถานะล่าสุดของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารของเรา   
o เพื่อตอบค าถามหรอืตอบสนองขอ้รอ้งเรยีนจากคุณ 

• เพื่ออ านวยความสะดวกในโปรแกรมสมาชกิ และ/หรอืโปรแกรมสะสมคะแนน ของสมนาคุณ หรอืรางวลัต่างๆ 
• เพื่อการจดัซื้อจดัจา้ง  

o เรารวมถงึบรษิทัในกลุ่ม และพนัธมติรทางธุรกจิของเรา อาจใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของคุณไปใชเ้พื่อการจดัซื้อจดัจา้ง หรอืการตดิตอ่
ประสานงานเพื่อการจดัซือ้จดัจา้ง ผ่านทางจดหมาย อเีมล SMS โทรศพัท ์ช่องทางออนไลน์ (Social Media) และช่องการการ
ตดิต่ออื่นๆ 

• เพื่อการตลาด 
o เพื่อส่งขอ้มลูขา่วสารล่าสุดและขอ้เสนอพเิศษ ตามทีคุ่ณไดเ้ลอืกการรบัขอ้มลูเหล่านี้ 
o เราอาจใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณไปใชเ้พื่อการจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา บรษิทัในกลุ่ม และพนัธมติรทางธุรกจิของ

เรา  
o เราอาจตดิต่อสือ่สารดา้นการตลาดกบัคุณ ผ่านทางจดหมาย อเีมล SMS โทรศพัท ์และช่องทางออนไลน์ (Social Media) ในกรณี

ทีก่ฎหมายก าหนดไวเ้ราจะขอความยนิยอมจากคุณในขณะทีเ่รารวบรวมขอ้มลูจากคุณเพื่อด าเนินการดา้นการตลาดประเภทนี้ 
o เราจะใหท้างเลอืกแก่คุณในการยกเลกิรบัการตดิต่อสื่อสาร เพื่อกจิกรรมการตลาดทางตรงทีส่่งถงึคุณ และคุณสามารถเลอืกไม่เขา้

ร่วมไดโ้ดยการตดิต่อเราตามทีร่ะบุไวใ้น “ขอ้ 6. สทิธขิองคุณ และการตดิตอ่เรา” ดา้นล่าง 

เราอาจแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุกบับรษิทัในกลุ่ม และพนัธมติรทางธุรกจิของเรา เพื่อใหส้ามารถส่งขอ้มูลขา่วสารดา้นการตลาด ซึง่
อาจเป็นประโยชน์ส าหรบัคุณ 

 

• เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย 



เราอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบยีบหรอืการเจรจากบัหน่วยงานก ากบัดูแลของเรา
ตามความเหมาะสม ซึง่อาจรวมถงึการเปิดขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณตอ่บุคคลทีส่าม หน่วยงานทีด่ าเนินการฟ้องรอ้งคดแีละบงัคบัใชก้ฎหมาย 
การด าเนินคดหีรอืการสอบสวนโดยบคุคลดงักล่าวในทุกทีห่รอืในกรณีจ าเป็นทีต่อ้งท าเช่นนัน้ ในกรณีทีไ่ดร้บัอนุญาตเราจะส่งค าขอดงักล่าว
หรอืแจง้ใหคุ้ณทราบก่อนทีจ่ะตอบสนอง เวน้แต่การกระท าเช่นนัน้จะกระทบต่อการป้องกนัหรอืตรวจสอบอาชญากรรม 

• เพื่อใหแ้น่ใจว่าเวบ็ไซต์และแอพพลเิคชัน่ของเราสามารถท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรกิารออนไลน์ของเรา รวมถงึ www.alsarayrestaurant.com พรอ้มใชง้าน เราอาจประมวลผลขอ้มลูเกีย่วกบัเวบ็เบราวเ์ซอร ์
พฤตกิรรมการใชง้านบนแอพพลเิคชัน่ของคุณ ขอ้มลูสถานที ่IP Address ทีเ่กบ็รวบรวมผ่านคุกกี้ หรอืเทคโนโลยกีารตดิตามทีค่ลา้ยกนัเพื่อ
ก าหนดการตัง้ค่าทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัการบรกิารบนออนไลน์ของเรา และเพื่อเพิม่ประสบการณ์การใชง้านของผูใ้ช ้

โปรดทราบว่านอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ราไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เราอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าวให้กบัผู้
ใหบ้รกิาร (เช่น ผูป้ระกอบการดา้นไอท ีผูใ้หบ้รกิารช าระเงนิ หน่วยงานดา้นการตลาด ผูใ้หบ้รกิารดา้นอาหาร) ทีป่รกึษา (เช่น ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย 
การเงนิ หรอืธุรกจิ) และบรษิทัทีด่ าเนินการในนามของเรา รวมทัง้บรษิทัในกลุ่มของเรา 

5. กำรส่ง กำรจดัเกบ็ และกำรรกัษำควำมปลอดภยัข้อมลูส่วนบุคคล 

• การรกัษาความปลอดภยั 

การรบัส่งขอ้มลูผ่านอนิเทอรเ์นต็ หรอืเวบ็ไซต์นัน้ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่จะปลอดภยัจากถูกเจาะระบบ อย่างไรกต็าม เราจะใชม้าตรการ
ทางเทคนิคและการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม เพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณไดร้บัการคุม้ครองตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ขอ้มลูทัง้หมดทีคุ่ณใหก้บัเราจะถูกจดัเกบ็ไวบ้นเซริฟ์เวอรท์ีป่ลอดภยัของเราหรอืผูใ้หบ้รกิารของเรา การเขา้ถงึ
หรอืใชง้านขอ้มลูนี้อยู่ภายใตน้โยบายและมาตรฐานในการรกัษาความปลอดภยัของเรา เราจะใชม้าตรการทางเทคนิคและการบรหิารจดัการที่
เหมาะสมเพื่อป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุทีเ่ราเกบ็รวบรวมไว ้เช่น เราใชโ้ปรโตคอลความปลอดภยั 
(Secure Sockets Layer: SSL) ส าหรบัการเขา้รหสัขอ้มลูผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต ในกรณีทีเ่ราไดม้อบ (หรอืคุณไดเ้ลอืก) รหสัผ่านทีจ่ะท าให้
คุณสามารถเขา้ถงึเวบ็ไซต์ของเรา คุณมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการรกัษาความลบัของขอ้มลูใดๆที่เราส่งถงึคุณ และตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้น
ความปลอดภยัอื่นใดทีเ่ราไดแ้จง้ใหคุ้ณทราบ เราขอใหคุ้ณไม่เปิดเผยรหสัผ่านนี้กบัผูอ้ืน่ 

• ระยะเวลาการเกบ็รกัษา 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของเราจะขึน้อยู่กบัความจ าเป็นทางธุรกจิและขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจะ
ปลอดภยัตราบเท่าทีว่ตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี้เป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งหรอืภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย หรอืการ
ด าเนินการทางกฎหมายใดๆ ตวัอย่างเช่น เราอาจเกบ็รกัษา (1) รายละเอยีดของธุรกรรมและการตดิตอ่จนกว่าระยะเวลาการเรยีกรอ้งทีเ่กดิ
จากการท าธุรกรรมกบัเราหมดอายุแล้ว หรอื (2) ขอ้มลูบางอย่างเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎระเบยีบเกีย่วกบัการเกบ็รกัษาขอ้มลู
ดงักล่าว ในกรณีทีข่อ้มลูส่วนบุคคลไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไป ขอ้มลูดงักล่าวจะถูกท าใหไ้ม่สามารถระบตุวัตนได ้(และขอ้มลูทีไ่ม่ระบตุัวตนนี้
จะไดร้บัการเกบ็รกัษาไว)้ หรอืถูกท าลายทิง้อย่างปลอดภยั 

 

6. สิทธิของคณุและกำรติดต่อเรำ 

• สทิธขิองคุณ 



คุณสามารถรอ้งขอการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณและรบัส าเนา หรอืขอใหป้รบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณใหถู้กตอ้งครบถว้น 
ตรงตามสภาพปัจจุบนั ในบางกรณีคุณอาจมสีทิธติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพือ่ 

o ขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคล 
o ขอใหท้ าลาย  หรอืท าใหข้อ้มลูดงักล่าวไม่สามารถระบตุวัตนได ้
o ในกรณีทีก่ารประมวลผลขึน้อยู่กบัความยนิยอม โปรดแจง้ถอนความยนิยอมของคุณเพื่อใหเ้ราหยุดการประมวลผลนัน้ 
o ขอใหเ้ราส่งขอ้มลูสว่นบุคคลทีคุ่ณใหไ้วก้บัเราและเรายงัถอืเกบ็ไว ้ใหก้บับุคคลทีส่าม 
o คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้และประมวลผลใดๆ ทีเ่รายดึตามผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เวน้แต่ว่าเหตผุลของเราในการ

ด าเนินการนัน้มคีวามส าคญัน้อยกว่าสทิธใินการคุม้ครองขอ้มลูของคุณ 
o ระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณ  

ค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองคุณ ตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และโปรดระบุชือ่ของคุณ อเีมล ซึง่จะช่วยใหเ้ราสามารถระบุขอ้มลูของคุณไดง้่ายขึน้ 

• สทิธใินการเลอืกไม่รบัการสื่อสารทางการตลาด 

คุณมสีทิธใินการเลอืกไม่รบัการสื่อสารทางการตลาดของเราไดต้ลอดเวลา โดย 

o ปฏบิตัติามค าแนะน าในการเลอืกไม่เขา้ร่วมทีแ่สดงไวใ้นการสื่อสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
o แกไ้ขการตัง้ค่าบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ยกเลกิการสมคัร หรอื 
o ส่งค าขอไม่รบัการสื่อสารทางการตลาด ไปยงัรายละเอยีดการตดิตอ่ทีร่ะบุไวใ้นส่วน “ตดิต่อเรา” ดา้นล่าง 

• ตดิต่อเรา 

หากคุณมคี าถามใดๆเกีย่วกบันโยบายความเป็นส่วนตวันี้ โปรดตดิต่อเราไดท้ี:่ 
หน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
บรษิทั บเีอซ ีกูรเ์มท ์เฮา้ส ์จ ากดั 
เลขที ่22 อาคารบางกอกพลาซ่า ซอยศูนยว์จิยั7 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
หรอือเีมลไ์ปที ่DPO-Office@bangkokaircatering.com 
 

7. กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยควำมส่วนตวั 

เราอาจทบทวนและเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี้เป็นครัง้คราวเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบัการเปลีย่นแปลงของการใหบ้รกิารและการด าเนินงาน
ของเรา รวมถงึขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยนโยบายฉบบัล่าสุดจะประกาศบนเวบ็ไซตข์องเราที ่www.alsarayrestaurant.com 

มกีารปรบัปรุงล่าสุด เมื่อวนัที ่16 สงิหาคม 2565 

mailto:dataprivacy@bangkokair.com

