นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ("บริษัทฯ" "เรา" "พวกเรา" หรื อ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสาคัญของการคุม้ ครอง
สิ ทธิของท่านในข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาซึ่งถูกระบุหรื อสามารถถูกระบุได้ ("ข้ อมูลส่ วนบุคคล") ในการดาเนิ นธุรกิจ
ของเรา นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจนี้ ("นโยบายความเป็ นส่ วนตัว") จะอธิ บายว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
และ/หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน บุคลากร ผูไ้ ด้รับมอบอานาจ กรรมการ ผูถ้ ือหุ ้น และบุคคลที่ติดต่อประสานงานอื่น ("
ท่ าน" หรื อ "ของท่ าน") ของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (เช่น ผูเ้ ช่า ผูจ้ ดั หา ผูข้ าย ผูใ้ ห้บริ การ และผูใ้ ห้บริ การภายนอก) (ซึ่ งจะเรี ยกว่า
"พันธมิตรทางธุรกิจ") ไปนอกประเทศไทยอย่างไร และจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิ ทธิดา้ นการคุม้ ครองข้อมูล
เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพราะปัจจุบนั เรามีหรื อจะมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับท่านหรื อพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านร่ วมงานด้วย กระทาการแทน หรื อเป็ นตัวแทน ยกตัวอย่างเช่นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
จะจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้เรา ทางานร่ วมกับเราเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้ลูกค้าของเรา หรื อติดต่อสื่ อสารกับเรา
เกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
1.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลประเภทใดบ้ างทีเ่ ราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากตัวท่าน หรื อบริ ษทั ของท่าน หรื อโดยอ้อมจากแหล่งอื่น และจากบริ ษทั ใน
เครื อ บริ ษทั อื่น หรื อพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่น รวมถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งประเภทของข้อมูลที่จดั เก็บจะขึ้นอยูก่ บั การ
ติดต่อสื่ อสารและปฏิสมั พันธ์ระหว่างเรากับท่าน และภายในกลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์ ข้อมูลต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่
อาจมีการจัดเก็บไว้
1)

ข้ อมูลส่ วนบุคคล เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่ อนามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รู ปภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
(เช่น ตาแหน่ง ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ที่ท่านทางาน บริ ษทั ที่ท่านเป็ นพนักงาน หรื อบริ ษทั ที่ท่านถือ
หุน้ ) ข้อมูลในเอกสารที่รัฐบาลออกให้ (เช่น บัตรประจาตัวประชาชน เลขบัตรประจาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อ
เดิ น ทาง ใบอนุ ญาตทางาน ทะเบี ย นบ้าน) ลายมื อ ชื่ อ นามบัต ร บัน ทึ กกล้องโทรทัศ น์ วงจรปิ ด รายละเอี ยดของ
ยานพาหนะ (เช่น สาเนาสมุดทะเบียนรถ เลขป้ ายทะเบียนรถ ยีห่ อ้ และสี ) ข้อมูลรายละเอียดด้านการเงิน (เช่นชื่อบัญชี
ธนาคาร และหมายเลขบัญชีธนาคาร) และเอกสารระบุตวั ตนอื่นๆ

2)

ข้ อมูลสาหรับการติดต่ อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยูไ่ ปรษณี ย ์ ที่ทางาน อีเมล ชื่อบัญชีผใู ้ ช้แอป
พลิเคชันไลน์ (LINE ID) ชื่อบัญชีผใู ้ ช้แอปพลิเคชันว็อทแอป (Whatapps) ข้อความและข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน

3)

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่ อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตวั ตน (เช่น ศาสนา)
และข้อมูลสุขภาพ

4)

ข้ อมูลอื่นๆ ซึ่งได้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเราและพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ข้อมูล
ที่ท่านให้เราไว้ในสัญญา แบบเอกสาร หรื อการสารวจต่างๆ

หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น กรุ ณาแจ้งนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวรับทราบด้วย และ/หรื อขอความยินยอมในกรณี ที่เกี่ยวข้อง
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2.

เหตุใดเราถึงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

2.1

วัตถุประสงค์ ทตี่ ้ องได้ รับความยินยอมจากท่ าน

1) ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่อน: เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับความยินยอม
2.2

วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ ราใช้ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ านโดยขึ้ นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่ าน เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ เพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเข้าทาหรื อปฏิ บตั ิตามสัญญา เพื่อการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ความ
ยินยอม หรื อฐานทางกฎหมายอื่นที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ตามแต่กรณี
1) การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น ประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่าน และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อทาคา
ขอใบเสนอราคา เพื่อทาสัญญากับท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ
2) วัตถุประสงค์ ทางธุรกิจ: เช่น เพื่อบริ หารจัดการความสัมพันธ์ทางสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อติดต่อสื่ อสารกับท่าน
และพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ และโครงการระหว่างเรา เพื่อดาเนิ นการกับธุรกรรมที่พนั ธมิตรทางธุรกิจทาขึ้น
(เช่น การส่งสิ นค้า แลกเปลี่ยนสิ นค้า และคืนสิ นค้า การออกใบเรี ยกเก็บเงินและใบเสร็ จรับเงิน) เพื่อปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ และ/หรื อ
คาขอที่พนั ธมิตรทางธุรกิจทาขึ้น
3) การบริหารจัดการความสั มพันธ์ : เช่น เพื่อสร้างรหัสผูข้ าย เพื่อลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อ/สมุดรายชื่อของพันธมิตรทาง
ธุรกิจ เพื่อให้บริ การสนับสนุนและเพื่อเก็บบันทึกติดตาม เพื่ออนุญาตให้ท่านยืมและคืนอุปกรณ์เครื่ องมือ เพื่อออกบัตรเข้าออกอาคาร
และบัตรจอดรถให้ท่าน เพื่อเชิญพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่ วมในงาน/กิจกรรมต่างๆ
4) การจดทะเบียนและการยื นยันตัว ตน: เช่น เพื่อลงทะเบียน พิสูจน์ตวั ตน ระบุตวั ตน และยืนยันตัวตนของท่าน หรื ออัต
ลักษณ์ของท่าน
5) วัตถุประสงค์ ทางการตลาด: เช่น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่ อสารทางการตลาด กิจกรรม การขาย
บริ การ ประชาสัมพันธ์ คาบอกกล่าว ข่าวสาร การส่ งเสริ มการขาย ข้อเสนอพิเศษ การแสดงผลิตภัณฑ์ การจัดหาและการสนับสนุ น
กิจกรรมพิเศษ การตลาดแบบขายตรง (ต่อไปนี้จะเรี ยกรวมกันว่า "กิจกรรมทางการตลาด")
6) เพื่ อปฏิบัติตามข้ อกาหนดทางธุ รกิจที่มีเหตุผลอันสมควร: รวมถึ ง แต่ไม่จากัดเฉพาะการบริ หารจัด การภายใน การ
ฝึ กอบรม การสารวจ คุณภาพของบริ การ การตรวจสอบ การรายงาน การส่ งหรื อยื่นเอกสาร การประมวลผลข้อมูล และกิจกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้องหรื อมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
7) การควบคุมดูแลความปลอดภัย: เช่น เพื่อดูแลระบบควบคุมการเข้าออก อุปกรณ์ และอินเตอร์ เน็ต เพื่อกากับดูแลเรื่ อง
ความปลอดภัย การป้ องกันความเสี่ ยง และแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม เพื่อบันทึกและจัดการเรื่ องความผิดและข้อพิพาท เพื่อดาเนิ นการ
ป้ องกันอาชญากรรมหรื อการฉ้อโกง
8) การปฏิบัติตามนโยบายภายใน กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อสั่งการ และแนวปฏิ บัติ เพื่อจัดการเรื่ องการชาระภาษี การคื น
ภาษีมูลค่าเพิม่ และค่าธรรมเนียมอื่น
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9) ติดต่ อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ศาล หรื อศาลชานัญพิเศษ
10) เพื่อป้องกันหรื อระงับอันตรายต่ อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพ เช่น เพื่อควบคุมโรคระบาดหรื อโรคติดต่อ
หากเราจาเป็ นต้องจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเพื่อเข้าทาหรื อปฏิบตั ิตามสัญญาที่เรามีกบั ท่าน หรื อ
พันธมิตรทางธุรกิจ และท่านไม่ได้ให้ขอ้ มูลดังกล่าวเมื่อได้รับคาขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขา้ งต้นได้
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน หรื อในกรณี ที่
กฎหมายอนุญาตเท่านั้น
3. บุคคลใดทีเ่ ราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้
เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกต่อไปนี้ ซ่ ึ งบุคคลดังกล่าวจะดาเนิ นการกับข้อมูลส่ วนบุคคลตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ ซึ่ งบุ คคลดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าดู
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าบุคคลดังกล่าวดาเนิ นการกับข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านอย่างไร
3.1

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์

ในฐานะที่ บริ ษทั รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัดเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์ซ่ ึ งจะทางานร่ วมกับและแบ่งปั น
บริ การและระบบบางส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจซึ่ งรวมถึงบริ การและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เราจึงอาจจาเป็ นต้องโอนข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านไปให้บริ ษทั อื่นในกลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์ หรื ออนุ ญาตให้บริ ษทั ดังกล่าวสามารถเข้าถึ งข้อมูลที่ ว่านั้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งนี่ จะทาให้บริ ษทั อื่นในกลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์สามารถอ้างความยินยอมที่ บริ ษทั รอยัล พารากอน
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัดได้มา
3.2

ผู้ให้ บริการของเรา

เราอาจใช้บริ ษทั อื่น ตัวแทน หรื อผูร้ ับจ้างเพื่อให้บริ การแทนเราหรื อช่วยเราในการประกอบธุ รกิ จร่ วมกับท่าน และเราอาจแบ่งปั น
ข้อมูลส่วนบุคคลกับ (1) ธนาคารและสถาบันการเงิน (2) ผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์และขนส่ง (3) ผูส้ อบบัญชี (4) ผูใ้ ห้บริ การโทรคม
มาคมและบริ การติดต่อสื่ อสาร (5) ผูใ้ ห้บริ การด้านการบริ หารจัดการซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอก (6) ผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บข้อมูลและบริ การ
คลาวด์ (7) บริ ษทั ประกันภัย (8) ผูใ้ ห้บริ การบริ หารจัดการความเสี่ ยง (9) ตัวแทนบริ ษทั ท่ องเที่ ยว และ/หรื อ (10) ผูใ้ ห้บริ การ
อินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ สื่ อดิจิทลั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และบริ ษทั ที่ให้บริ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ในการบริ หารจัดการธุ รกิ จที่ ทากับเรา ผูใ้ ห้บริ การอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามเราจะให้ขอ้ มูลแก่ผู ้
ให้บริ การเฉพาะข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับผูใ้ ห้บริ การในการให้บริ การเท่านั้น และเราจะขอบุคคลดังกล่าวไม่ให้นาข้อมูลของท่านไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และเราจะกากับดูแลให้ผใู ้ ห้บริ การที่เราทางานด้วยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย
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3.3

พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้พนั ธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อประกอบธุรกิจและให้บริ การ โดยพันธมิตรทางธุรกิจที่
ได้รับข้อมูลดังกล่าวตกลงว่าจะปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลของ
ประเทศไทยซึ่งมีผลบังคับอยูใ่ นเวลานั้น
3.4

เว็บไซต์ ของบุคคลภายนอก

เราอาจใช้โฆษณาที่อาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และช่องทางติดต่อผ่านทาง
ออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และช่องทางติดต่อผ่านทางออนไลน์ดงั กล่าวอาจมีขอ้ ตกลงใน
การใช้บริ การ มาตราการ หรื อนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้บริ การและนโยบายความเป็ นส่วนตัวของตนเองซึ่งแตกต่างจากนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวและข้อตกลงในการใช้บริ การของเรา เราจึงแนะนาให้ท่านอ่านข้อตกลงในการใช้บริ การ มาตรการ และนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวของเว็บไซต์ดงั กล่าวด้วย
3.5

บุคคลภายนอกทีก่ ฎหมายอนุญาตไว้

ในบางกรณี เราอาจจาเป็ นต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรื อภาระหน้าที่
ตามข้อบังคับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล หน่วยงานราชการ
หรื อบุคคลภายนอกรายอื่นในกรณี ที่เราเห็นว่าจาเป็ นต้องกระทาตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรื อภาระหน้าที่ตามข้อบังคับ หรื อเพือ่
คุม้ ครองสิ ทธิของเรา สิ ทธิของบุคคลภายนอก หรื อความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลใด หรื อเพื่อค้นหา ป้ องกัน หรื อจัดการปั ญหา
การฉ้อโกง ความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย
3.6

ทีป่ รึกษาซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญ

ที่ปรึ กษาซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญจะหมายรวมถึง ทนายความ ผูส้ อบบัญชี หรื อที่ปรึ กษาอื่นซึ่งช่วยในการดาเนินธุรกิจของเรา และในการ
ต่อสูค้ ดีหรื อฟ้องร้องคดี
3.7

บุคคลภายนอกอื่นๆ

เราอาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้
ให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น ลูกค้า บุคคลที่ร้องขอดูขอ้ มูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เป็ นต้น แล้วแต่กรณี
3.8

ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรื อภาระหน้ าที่

ในกรณี ที่มีการฟื้ นฟูกิจการ ควบรวมกิจการ โอนธุรกิจไม่วา่ บางส่วนหรื อทั้งหมด บุคคลภายนอกในฐานะผูร้ ับโอนสิ ทธิของเราจะ
ปฏิบตั ิตามนโยบายคุม้ ครองสิ ทธิความเป็ นส่วนตัวนี้เพื่อให้ความเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4.

การโอนข้ อมูลระหว่ างประเทศ

เราอาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลภายนอก หรื อเซิร์ฟเวอร์ที่อยูใ่ นต่างประเทศซึ่งประเทศดังกล่าวอาจมี
หรื อไม่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลเดียวกัน เราจะดาเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อกากับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเป็ นไปอย่างปลอดภัยและผูไ้ ด้รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลที่เหมาะสมหรื อมีขอ้ ยกเว้นอื่นตามที่กฎหมาย
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อนุญาต เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งได้รับความยินยอมในกรณี มีการโอนข้อมูลไป
ต่างประเทศ
5.

ระยะเวลาในการทีเ่ ราเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าที่จาเป็ นเพื่อทาตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ขอข้อมูลดังกล่าว และเพื่อปฏิบตั ิตาม
ภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรื อภาระหน้าที่ตามข้อบังคับของเรา อย่างไรก็ตามเราอาจต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นเวลานาน
ขึ้นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
6.

สิทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูล

ภายใต้บงั คับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านอาจมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
1) สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูล คุณอาจมีสิทธิขอเข้าถึงหรื อขอสาเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
เกีย่ วกับตัวคุณ เพื่อความเป็ นส่วนตัวของคุณและเพื่อความมัน่ คงปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณ
ก่อนให้ขอ้ มูลที่คุณขอ
2) สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูล คุณอาจมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่
สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อไม่เป็ นปัจจุบนั
3) สิทธิในการโอนย้ ายข้ อมูล คุณอาจมีสิทธิรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้าง และ
ส่งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยที่ (ก) จะต้องเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา และ
(ข) เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของคุณหรื อเพื่อดาเนินการตามสัญญาที่
เข้าทากับคุณ
4) สิทธิในการคัดค้ าน คุณอาจมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น คัดค้านการทา
การตลาดแบบตรง
5) สิทธิในการระงับการใช้ คุณอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี
6) สิทธิในการถอนความยินยอม คุณมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อสาหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่
เราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
7) สิทธิในการลบข้ อมูลส่ วนบุคคล คุณอาจมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลหรื อทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุ
ตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่จาเป็ นต้องดาเนินการดังกล่าวหากเราต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
เพื่อก่อตั้งสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อยกขึ้นต่อสูส้ ิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
8) สิทธิในการร้ องเรียน คุณอาจมีสิทธิร้องเรี ยนต่อเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจหากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
7.

มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย

เราได้จดั ให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้ องกันด้านการบริ หาร
จัดการ มาตรการป้ องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้ องกันทางกายภาพในเรื่ องการเข้าถึงหรื อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ
ธารงไว้ซ่ ึงความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้ องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรื อโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด
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เราได้จดั ให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่
ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรายังได้วางมาตรการจากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
และการใช้งานอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกาหนดสิ ทธิการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน สิ ทธิในการ
อนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน เพือ่ ป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิ ดเผย การล่วงรู ้ หรื อการลักลอบทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรื อการลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บหรื อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสาหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่าย
โอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่ อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
8.

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นครั้งคราวเมื่อวิธีปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลของเรามีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเหตุผลประการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับเมื่อเราลงเผยแพร่ ใน www.onesiam.com/bp-policy/RPE.pdf อย่างไรก็ตามหากการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อท่านอย่างสาคัญในฐานะเจ้าของข้อมูล เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนที่การแก้ไขจะมีผลบังคับ
9.

รายละเอียดสาหรับติดต่ อเรา

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อหากท่านมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่
1) บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
 เลขที่ 991 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนน พระราม 1 ปทุมวัน กรุ งเทพ 10330
 หมายเลขโทรศัพท์: 02-610-8011 แฟกซ์: 02-610-8040
 อีเมล์: info@royalparagonhall.com
2) เจ้ าหน้ าทีค่ ้ มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
● นางสาวเกษศิรินทร์ กาญจนประภากุล
● 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
● Ketsirin.k@siampiwat.com
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Business Partner Privacy Policy
Royal Paragon Enterprise Company Limited (the "Company", "we", "us", or "our") respects the importance
of the protection of any information relating to an identified or identifiable natural person ("Personal Data")
in our businesses. This Business Partner Privacy Policy ("Privacy Policy") describes how we collect, use,
disclose, and/or transfer outside of Thailand Personal Data of employees, personnel, authorized persons,
directors, shareholders and other contact persons ("you" or "your") of our business partners (e.g. tenants,
suppliers, vendors, service providers and outsourcers) (each a "Business Partner"), and tells you about data
protection rights.
Your Personal Data is collected, used, disclosed, and/or transferred outside of Thailand by us because we have
an existing or potential business relationship with you or the Business Partner you work for, act for or
represent. For example, our Business Partner provides products or services to us, or work together with us to
provide our customers products or services, or otherwise communicates with us in relation to any business.
1. What Personal Data we collect
We may collect your Personal Data directly from you or your company or indirectly from other sources and
through our affiliates, other companies or other business partners, or from publicly available sources. The
specific type of data collected will depend on communication and interaction between you and us, and within
Siam Piwat Group. The following are example of Personal Data that may be collected.
1) Personal Details: such as, title, full name, gender, age, nationality, marital status, photograph,
work-related information (e.g., position, type of products and services, company you work for,
employed at or holds shares of), information on government-issued documents (e.g., national
identification card, national identification card number, passport, work permit, house registration),
signature, name card, CCTV records, vehicle details (e.g., copy of vehicle registration book, license
plate number, brand, and color), financial details (e.g., bank account name and number) and other
identifiers;
2) Contact Details: such as, telephone number, fax number, postal address, workplace, e-mail
address, Line ID, WhatsApp account, texts and other similar information;
3) Sensitive Data: such as, sensitive data as shown in the identification document (e.g., religion) and
health data; and
4) Other information collected, used and/or disclosed in connection with the relationship between us
and the Business Partner, such as, information you give us in contracts, forms or surveys.

If you provide Personal Data of any third party to us, e.g., their name and telephone number for emergency
contact, please provide this Privacy Policy for their acknowledgement and/or obtaining consents where
applicable.
2. Why we collect, use and/or disclose your Personal Data
2.1 The purpose of which you have given your consent:
1) Sensitive Data: To the collection, use, disclosure, and/or transfer of your sensitive Personal Data
for the purposes where consent is required by law.
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2.2 The purposes we may rely on and other legal grounds to collect, use and/or disclose your Personal
Data
Depending on the nature of our relationship with you, we collect, use and/or disclose your Personal Data for
the following purposes, on the legal basis of legitimate interests, entering into or performance of contract,
legal compliance, consent, or any other basis as permitted by applicable laws, as the case may be:
1) Business Partner selection: such as, to evaluate suitability and qualifications of you and the Business
Partner; to issue request for quotation; to execute contract with you and the Business Partner;
2) Business purposes: such as, to manage the contractual relationship with the Business Partner; to
communicate with you and the Business Partner about products, services and projects between us; to proceed
with the transaction made by Business Partner (e.g., delivery, exchange and return of products, invoice and
receipt issuance); to perform any obligations and/or request made by Business Partners;
3) Relationship management: such as, to create a vendor code; to register in lists/directories of Business
Partner; to provide support services and keep tracks and records; to allow you to borrow and return tools and
equipment; to grant you building access card and parking card; to invite the Business Partner to participate in
events/activities;
4) Registration and Authentication: such as, to register, verify, identify, and authenticate you or your
identity;
5) Marketing purposes: such as, to inform you of information relating to marketing communication,
activities, sales, services, public relation, notices, news, promotions, special offers, product display,
procurement and support, special activities, and direct marketing (collectively called "Marketing Activities");
6) Complying with reasonable business requirements, including but not limited to internal
management, training, survey, service quality, auditing, reporting, submissions or filings, data processing, or
other related or similar activities;
7) Security monitoring: such as, to monitor access control system, devices and internet; to ensure
security, risk prevention and solving crimes, to record and handling on offences, and disputes; to proceed on
crime or fraud prevention;
8) Compliance with internal policies and applicable laws, regulations, directives and regulatory
guidelines; to handle tax payment, VAT refund and other fees;
9) Liaising and interacting with and responding to government authorities or courts or tribunals; and
10) To prevent or suppress a danger to a person’s life, body, or health, such as to protect against
epidemics or contagious disease.

Where we need to collect your Personal Data as required by law, or for entering into or performing the
contract we have with you or Business Partner and you fail to provide that data when requested, we may not
be able to fulfill the relevant purposes as listed above.
We will only collect, use, and/or disclose sensitive data on the basis of your explicit consent or where
permitted by law.
3. To whom we may disclose or transfer your Personal Data
We may have to disclose or transfer your Personal Data to the following third parties who process Personal
Data in accordance with the purpose under this Privacy Policy. These third parties may be located in Thailand
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and areas outside Thailand. You can visit their privacy policy to learn more details on how they process your
Personal Data.
3.1 Siam Piwat Group
As Royal Paragon Enterprise Company Limited is part of Siam Piwat Group which all collaborate and
partially share Business Partner services and systems including website-related services and systems, we may
need to transfer your Personal Data to, or otherwise allow access to such Personal Data by other companies
within Siam Piwat Group for the purposes set out above. This will allow other companies within Siam Piwat
Group to rely on consent obtained by Royal Paragon Enterprise Company Limited.
3.2 Our service providers
We may use other companies, agents or contractors to perform services on behalf of or to assist with the
business relationship with you. We may share Personal Data including, but not limited to (1) banks and
financial institutions; (2) logistic and courier service providers; (3) auditors; (4) telecommunications and
communication service providers; (5) outsourced administrative service providers; (6) data storage and cloud
service providers; (7) insurance company; (8) risk management service provider; (9) travel agencies, and/or
(10) internet, software, digital media, IT system service providers and IT support company.
In the course of managing our business relationship, the service providers may have access to your Personal
Data. However, we will only provide our service providers with the information that is necessary for them to
perform the services, and we ask them not to use your information for any other purposes. We will ensure that
all the service providers we work with will keep your Personal Data secure.
3.3 Our Business Partner
We may transfer your Personal Data to our Business Partner to conduct business and services provided that
the receiving Business Partner agrees to treat your Personal Data in a manner consistent with the Thai
applicable laws on data protection which is in effect at that time.
3.4 Third party sites
We may use advertisements which may link to the other websites, mobile applications, social networking sites
and online communication channels, such website, mobile application, social networking site, online
communication channel may have its own term of use, measure, or policy related to the use of the service and
privacy policy differ from the Company's Privacy Policy and Term of Use. We suggest that you should review
such term of use, measure, or privacy policy of such website personally.
3.5 Third parties permitted by law
In certain circumstances, we may be required to disclose or share your Personal Data in order to comply with
a legal or regulatory obligations. This includes any law enforcement agency, court, regulator, government
authority or other third party where we believe this is necessary to comply with a legal or regulatory
obligation, or otherwise to protect our rights, the rights of any third party or individuals’ personal safety, or to
detect, prevent, or otherwise address fraud, security or safety issues.
3.6 Professional advisors
This includes lawyers, auditors and other consultants who assist in running our business and defending or
bringing any legal claims.
3.7 Other third parties

9

We may disclose your Personal Data under the legal grounds as specified in this Privacy Policy to other third
parties, such as customers or a person who requests to see the CCTV records, as the case may be.
3.8 Assignee of rights and/or obligations
Third parties as our assignee, in the event of any reorganization, merger, business transfer, whether in whole
or in part, will comply with this Privacy Policy to respect your Personal Data.
4. International Transfers
We may disclose or transfer your Personal Data to third parties or servers located overseas, which the
destination countries may or may not have the same data protection standards. We take steps and measures to
ensure that your Personal Data is securely transferred and that the receiving parties have in place suitable data
protection standards or other derogations as allowed by laws. We will request your consent where consent to
cross-border transfer is required by law.
5. How long do we keep your Personal Data
We shall retain your Personal Data for as long as is reasonably necessary to fulfil purpose for which we
obtained it, and to comply with our legal and regulatory obligations. However, we may have to retain your
Personal Data for a longer duration, as required by applicable law.
6. Your rights as a data subject
Subject to applicable laws and exceptions thereof, you may have the following rights to:
1) Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are processing
about you. For your own privacy and security, we may require you to prove your identity before
providing the requested information to you.
2) Rectification: You may have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or or not up to
date Personal Data that we process about you rectified.
3) Data Portability: You may have the right to obtain Personal Data we hold about you, in a structured,
electronic format, and to transmit such data to another data controller, where this is (a) personal
information which you have provided to us, and (b) if we are processing that data on the basis of your
consent or to perform a contract with you.
4) Objection: You may have the right to object to certain processing of your Personal Data such as
objecting to direct marketing.
5) Restriction: You may have the right to restrict our processing of your Personal Data where you
believe such data to be inaccurate, our processing is unlawful or that we no longer need to process
such data for a particular purpose.
6) Withdraw Consent: For the purposes you have consented to our processing of your Personal Data,
you have the right to withdraw your consent at any time.
7) Deletion: You may have the right to request that we delete or de-identity Personal Data that we
process about you, except we are not obligated to do so if we need to retain such data in order to
comply with a legal obligation or to establish, exercise or defend legal claims.
8) Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent authority where
you believe our processing of your Personal Data is unlawful or noncompliance with applicable data
protection law.
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7. Security Measures
We maintain appropriate security measures for Personal Data, which cover administrative, technical and
physical safeguards in relation to access control to protect the confidentiality, integrity, and availability of
Personal Data against any accidental loss or unlawful or unauthorized access, use, alteration, correction or
disclosure of Personal Data, in compliance with the applicable laws.
We have implemented measures on controlling access and use of devices for storing and processing Personal
Data which are secured and suitable for our collection, use and disclosure of Personal Data. We also have
measures on restricting access to Personal Data and the use of storage and processing equipment by imposing
users' access rights, users' permission rights to the authorized personnel, and users' duties and responsibilities
to prevent unauthorized access, disclosure, perception or unlawful duplication of Personal Data, or theft of
device used to store and process Personal Data. This includes measures on the re-examination in relation to
access, alteration, erasure, or transfer of Personal Data which are in accordance with methods and channels
used to collect, use or disclose Personal Data.
8. Changes to this Privacy Policy
We may amend this Privacy Policy from time to time as our data protection practices change, due to various
reasons, such as technological change, change in law. The amendments to this Privacy Policy will be effective
upon being published by us on www.onesiam.com/bp-policy/RPE.pdf. If such amendment, however,
substantially affects you as a data subject, we will give you a reasonable prior notice in a suitable manner
before such amendment is effective.
9. Contact Us
If you wish to contact us to exercise the rights relating to your Personal Data or if you have any queries about
your Personal Data under this Privacy Policy, please contact us or our Data Protection Officer at:
1) Royal Paragon Enterprise Company Limited
 991 Siam Paragon Shopping Center, Rama 1 Phathumwan, Bangkok 10330
 Contact Number: 02-610-8011 Fax: 02-610-8040
 E-mail: info@royalparagonhall.com
2) Data Protection Officer
 Ms.Ketsirin Karnchanapraphakul
 989 Siam Piwat Tower, Rama 1 Road, Pathumwan Subdistrict, Pathumwan District,
Bangkok 10330
 Ketsirin.k@siampiwat.com
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