1. บทนำ
•

•

บริษทั บีเอซี กูรเ์ มท์ เฮ้าส์ จากัด มุ่งมันที
่ จ่ ะปกป้ องความเป็ นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้กาหนดแนวทางทีเ่ ราใช้ในการปกป้ องข้อมูลส่วน
บุคคลทีไ่ ด้รบั จากคุณ เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เข้าชมเว็บไซต์ของเรา การดาเนินการอย่างอื่นอย่างใดในการโต้ตอบกับเรา
รวมถึงการติดต่อสือ่ สารใดๆกับเรา
นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทัง้ นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้

2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวม
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ราเก็บรวบรวมจะขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของบริการทีค่ ุณร้องขอ เราจะเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ทงั ้ หมดหรือบางส่วนเกีย่ วกับคุณ
•
•
•
•
•
•

•
•

ข้อมูลเกีย่ วกับตัวคุณ เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปี เกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ เอกสารประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขที่
สามารถระบุตวั ตนอื่นๆ
ข้อมูลสาหรับการติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชือ่ ในการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ (Social Media) และอีเมล
ข้อมูลการชาระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
ข้อมูลการใช้บริการ เช่น การใช้บริการจากเรา การร้องขอใช้บริการ และบริการช่วยเหลือพิเศษหรือบริการเสริมใดๆ
ข้อมูลเกีย่ วกับการเป็ นสมาชิกของคุณ และ/หรือโปรแกรมสะสมคะแนนอืน่ ๆ เช่น หมายเลขสมาชิก รายละเอียดการลงทะเบียน (ชื่อผูใ้ ช้และ
รายละเอียดการลงชือ่ เข้าใช้) จานวนคะแนน กิจกรรมการสะสมคะแนน และแลกคะแนนของคุณ
ข้อมูลเกีย่ วกับความสนใจและความต้องการของคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ ความสนใจและความต้องการของคุณ ตาม
ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของคุณกับเรา ประสบการณ์ในการใช้บริการ หรือการเข้าร่วมในการวิจยั ทางการตลาด และการสารวจความพึง
พอใจของลูกค้า
ข้อมูลการติดต่อระหว่างกัน หากคุณติดต่อเรา เราจะเก็บบันทึกการติดต่อดังกล่าว รวมถึงการโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าของเรา การ
ติดต่อเราผ่านการแนะนาติชมบริการ หรือในช่องทางออนไลน์ (Social Media)
การใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ และสื่อดิจทิ ลั อื่นๆ เมื่อคุณเยีย่ มชมเว็บไซต์ (www.alsarayrestaurant.com) ของเรา เราอาจรวบข้อมูล IP
Address ของคุณ ข้อมูลตาแหน่ง ประเภทของบราวเซอร์ ระบบการทางาน พฤติกรรมการท่องเว็บ ระยะเวลาการใช้งาน เว็บไซต์ทอ่ี า้ งอิง
ความสนใจและการใช้โปรแกรมผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีตดิ ตามอื่นๆ

3. วิ ธีกำรที่เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
•

•

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง หรือจากตัวแทนทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ เช่น เมื่อคุณให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณหรือขอรับ
บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา แอพพลิเคชัน่ ช่องทางออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทางอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การจองล่วงหน้า การเช็คอิน
การเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทาธุรกรรมแบบออฟไลน์ ณ สถานทีท่ าการ สถาน
ประกอบการ หรือสถานทีท่ ใ่ี ห้บริการ เช่น การให้ขอ้ มูลผ่านเจ้าหน้าทีข่ องเรา ณ สถานทีท่ ใ่ี ห้บริการ เป็ นต้น
เราอาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลทีส่ าม เช่น บริษทั ในกลุ่ม พันธมิตร คู่คา้ ตัวแทนจาหน่าย หรือผูใ้ ห้บริการของเรา ตัวแทน
และหน่วยงานภาครัฐ

4. กำรใช้งำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
•

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
o เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น การจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจอง สังซื
่ ้อล่วงหน้า การสารองโต๊ะ หรือการ
บริการด้านอาหารในลักษณะอื่นๆ รวมถึงจัดส่งอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
o เพื่อประมวลผลการชาระเงินและยืนยันตัวตนของคุณ
เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษทั ในกลุ่ม พันธมิตรของเรา หรือผูป้ ระกอบการขนส่ง ในการประสานงานและอานวยความ
สะดวกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

•

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจวิเคราะห์ขอ้ มูลทีค่ ุณให้กบั เราผ่านการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือการ
วิจยั การตลาด และข้อมูลเกีย่ วกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการทีค่ ุณเรียกดู) เพือ่ ให้เข้าใจถึงความสนใจและความ
ต้องการของคุณ เราอาจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของคุณได้ดยี งิ่ ขึน้ เราอาจแบ่งปัน
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษทั ในกลุ่ม หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่
เหมาะกับคุณเช่นกัน

•

•
•

•

เพื่อสื่อสารกับคุณ
o เพื่อให้การบริการสนับสนุนลูกค้า เช่น แจ้งข้อมูล สถานะล่าสุดของผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา
o เพื่อตอบคาถามหรือตอบสนองข้อร้องเรียนจากคุณ
เพื่ออานวยความสะดวกในโปรแกรมสมาชิก และ/หรือโปรแกรมสะสมคะแนน ของสมนาคุณ หรือรางวัลต่างๆ
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
o เรารวมถึงบริษท
ั ในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา อาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการติดต่อ
ประสานงานเพื่อการจัดซือ้ จัดจ้าง ผ่านทางจดหมาย อีเมล SMS โทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ (Social Media) และช่องการการ
ติดต่ออื่นๆ
เพื่อการตลาด
o เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอพิเศษ ตามทีค่ ุณได้เลือกการรับข้อมูลเหล่านี้
o เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริก ารของเรา บริษท
ั ในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของ
เรา
o เราอาจติดต่อสือ่ สารด้านการตลาดกับคุณ ผ่านทางจดหมาย อีเมล SMS โทรศัพท์ และช่องทางออนไลน์ (Social Media) ในกรณี
ทีก่ ฎหมายกาหนดไว้เราจะขอความยินยอมจากคุณในขณะทีเ่ รารวบรวมข้อมูลจากคุณเพื่อดาเนินการด้านการตลาดประเภทนี้
o เราจะให้ทางเลือกแก่คุณในการยกเลิกรับการติดต่อสื่อสาร เพื่อกิจกรรมการตลาดทางตรงทีส่ ่งถึงคุณ และคุณสามารถเลือกไม่เข้า
ร่วมได้โดยการติดต่อเราตามทีร่ ะบุไว้ใน “ข้อ 6. สิทธิของคุณ และการติดต่อเรา” ด้านล่าง
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษทั ในกลุ่ม และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด ซึง่
อาจเป็ นประโยชน์สาหรับคุณ

•

เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อผูกพันทางกฎหมาย

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านกฎระเบียบหรือการเจรจากับหน่วยงานกากับดูแลของเรา
ตามความเหมาะสม ซึง่ อาจรวมถึงการเปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลทีส่ าม หน่วยงานทีด่ าเนินการฟ้ องร้องคดีและบังคับใช้กฎหมาย
การดาเนินคดีหรือการสอบสวนโดยบุคคลดังกล่าวในทุกทีห่ รือในกรณีจาเป็ นทีต่ อ้ งทาเช่นนัน้ ในกรณีทไ่ี ด้รบั อนุญาตเราจะส่งคาขอดังกล่าว
หรือแจ้งให้คุณทราบก่อนทีจ่ ะตอบสนอง เว้นแต่การกระทาเช่นนัน้ จะกระทบต่อการป้ องกันหรือตรวจสอบอาชญากรรม
•

เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของเราสามารถท
่
างานได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้แน่ใจว่าบริการออนไลน์ของเรา รวมถึง www.alsarayrestaurant.com พร้อมใช้งาน เราอาจประมวลผลข้อมูลเกีย่ วกับเว็บเบราว์เซอร์
พฤติกรรมการใช้งานบนแอพพลิเคชันของคุ
่
ณ ข้อมูลสถานที่ IP Address ทีเ่ ก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ หรือเทคโนโลยีการติดตามทีค่ ล้ายกันเพื่อ
กาหนดการตัง้ ค่าทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับการบริการบนออนไลน์ของเรา และเพื่อเพิม่ ประสบการณ์การใช้งานของผูใ้ ช้

โปรดทราบว่านอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ราได้ระบุไว้ขา้ งต้น เราอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวให้กบั ผู้
ให้บริการ (เช่น ผูป้ ระกอบการด้านไอที ผูใ้ ห้บริการชาระเงิน หน่วยงานด้านการตลาด ผูใ้ ห้บริการด้านอาหาร) ทีป่ รึกษา (เช่น ทีป่ รึกษาด้านกฎหมาย
การเงิน หรือธุรกิจ) และบริษทั ทีด่ าเนินการในนามของเรา รวมทัง้ บริษทั ในกลุ่มของเรา

5. กำรส่ง กำรจัดเก็บ และกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
•

การรักษาความปลอดภัย
การรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์นนั ้ ไม่สามารถรับประกันได้วา่ จะปลอดภัยจากถูกเจาะระบบ อย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการ
ทางเทคนิคและการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รบั การคุม้ ครองตามข้อกาหนดของกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทัง้ หมดทีค่ ุณให้กบั เราจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิรฟ์ เวอร์ทป่ี ลอดภัยของเราหรือผูใ้ ห้บริการของเรา การเข้าถึง
หรือใช้งานข้อมูลนี้อยู่ภายใต้นโยบายและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของเรา เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่
เหมาะสมเพื่อป้ องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีเ่ ราเก็บรวบรวมไว้ เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย
(Secure Sockets Layer: SSL) สาหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในกรณีทเ่ี ราได้มอบ (หรือคุณได้เลือก) รหัสผ่านทีจ่ ะทาให้
คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลใดๆที่เราส่งถึงคุณ และต้องปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนด้าน
ความปลอดภัยอื่นใดทีเ่ ราได้แจ้งให้คุณทราบ เราขอให้คุณไม่เปิ ดเผยรหัสผ่านนี้กบั ผูอ้ น่ื

•

ระยะเวลาการเก็บรักษา
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะขึน้ อยู่กบั ความจาเป็ นทางธุรกิจและข้อกาหนดทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะ
ปลอดภัยตราบเท่าทีว่ ตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องหรือภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย หรือการ
ดาเนินการทางกฎหมายใดๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรักษา (1) รายละเอียดของธุรกรรมและการติดต่อจนกว่าระยะเวลาการเรียกร้องทีเ่ กิด
จากการทาธุรกรรมกับเราหมดอายุแล้ว หรือ (2) ข้อมูลบางอย่างเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎระเบียบเกีย่ วกับการเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าว ในกรณีทข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลไม่จาเป็ นต้องใช้อกี ต่อไป ข้อมูลดังกล่าวจะถูกทาให้ไม่สามารถระบุตวั ตนได้ (และข้อมูลทีไ่ ม่ระบุต ัวตนนี้
จะได้รบั การเก็บรักษาไว้) หรือถูกทาลายทิง้ อย่างปลอดภัย

6. สิ ทธิ ของคุณและกำรติ ดต่อเรำ
•

สิทธิของคุณ

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรับสาเนา หรือขอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามสภาพปัจจุบนั ในบางกรณีคุณอาจมีสทิ ธิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่
o
o
o
o
o
o

ขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคล
ขอให้ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตวั ตนได้
ในกรณีทก่ี ารประมวลผลขึน้ อยู่กบั ความยินยอม โปรดแจ้งถอนความยินยอมของคุณเพื่อให้เราหยุดการประมวลผลนัน้
ขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลทีค่ ุณให้ไว้กบั เราและเรายังถือเก็บไว้ ให้กบั บุคคลทีส่ าม
คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลใดๆ ทีเ่ รายึดตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ว่าเหตุผลของเราในการ
ดาเนินการนัน้ มีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิในการคุม้ ครองข้อมูลของคุณ
ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ

คาร้องขอใช้สทิ ธิของคุณ ต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และโปรดระบุชอ่ื ของคุณ อีเมล ซึง่ จะช่วยให้เราสามารถระบุขอ้ มูลของคุณได้ง่ายขึน้
•

สิทธิในการเลือกไม่รบั การสื่อสารทางการตลาด
คุณมีสทิ ธิในการเลือกไม่รบั การสื่อสารทางการตลาดของเราได้ตลอดเวลา โดย
o
o
o

•

ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาในการเลือกไม่เข้าร่วมทีแ่ สดงไว้ในการสื่อสารทีเ่ กีย่ วข้อง
แก้ไขการตัง้ ค่าบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องเพือ่ ยกเลิกการสมัคร หรือ
ส่งคาขอไม่รบั การสื่อสารทางการตลาด ไปยังรายละเอียดการติดต่อทีร่ ะบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

ติดต่อเรา
หากคุณมีคาถามใดๆเกีย่ วกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราได้ท:่ี
หน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั บีเอซี กูรเ์ มท์ เฮ้าส์ จากัด
เลขที่ 22 อาคารบางกอกพลาซ่า ซอยศูนย์วจิ ยั 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรืออีเมล์ไปที่ DPO-Office@bangkokaircatering.com

7. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมส่วนตัว
เราอาจทบทวนและเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นครัง้ คราวเพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลีย่ นแปลงของการให้บริการและการดาเนินงาน
ของเรา รวมถึงข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยนโยบายฉบับล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ www.alsarayrestaurant.com
มีการปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

