นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (“บริษัทฯ” “เรา” หรื อ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสาคัญของการคุม้ ครองสิ ทธิ
ของท่านในข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาซึ่ งถูกระบุหรื อสามารถถูกระบุได้ (“ข้ อมูลส่ วนบุคคล”) จากผลิตภัณฑ์และ
บริ การของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ทราบดีวา่ ท่านต้องการที่จะได้รับการคุม้ ครองตามมาตรฐานที่ระบุโดยกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ ค คลในส่ วนของวิธีก ารที่ บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลของท่ า นไปยัง
ต่างประเทศ ข้อมูลที่ท่านให้กบั บริ ษทั ฯ นั้นทาให้บริ ษทั ฯ สามารถมอบผลิตภัณฑ์และให้บริ การที่ตรงกับความต้องการเฉพาะ
สาหรับท่านอย่างเหมาะสม ทั้งจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ย่อยที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์ (“กลุ่มบริษัท
สยามพิวรรธน์ ”) บริ ษทั ฯ มีมาตรการการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งรวมถึงการคุม้ ครองมิให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านถูกใช้
โดยมิได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็ นส่ วนตัว ”) ใช้กบั ร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่ อสารทางออนไลน์ บริ การการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม งานและกิจกรรม ตลอดจน
สถานที่อื่นๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุ ณาอ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ ควบคู่
กับข้อตกลงและเงื่อนไขสาหรับบริ การเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้ ซึ่งอาจมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขต่างหากเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านที่บริ ษทั ฯ เก็บไว้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไขนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ เมื่อบริ ษทั ฯ เห็ นว่ามีความจาเป็ น ซึ่ งอาจมีหรื อไม่มีการแจ้ง
ล่วงหน้า ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้ทุกครั้งก่อนทาธุรกรรมกับบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหาก
มีการแก้ไขหรื อปรับปรุ งในสาระสาคัญ
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลประเภทใดบ้ างทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริ ษทั ฯ อาจมีการเก็บรวบรวม รักษา และใช้ขอ้ มูลประเภทดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านโดยตรงหรื อ
โดยอ้อมจากท่าน แหล่งข้อมูลอื่นๆ หรื อจาก กลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรื อจากการสื่ อสารระหว่าง
บริ ษทั ฯ โดยลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยูก่ บั บริ บทของการติดต่อสื่ อสารและความสัมพันธ์
ของบริ ษทั ฯ กับท่าน รวมถึงบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากบริ ษทั ฯ และกลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์
1)

ข้ อมูลส่ วนตัว เช่น คานาหน้าชื่ อ ชื่ อเต็ม เพศ อายุ หมู่เลือด สัญชาติ วันเกิ ด ประวัติการศึ กษา อาชี พ ตาแหน่ งงาน
สถานที่ ทางาน ข้อมูลบนบัตรที่ ออกโดยรั ฐบาล (เช่ น เลขที่ บัตรประจาตัวประชาชน เลขหนังสื อเดิ นทาง ข้อมู ล
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเอกสารระบุตวั ตนที่มีลกั ษณะเดียวกัน เป็ นต้น) รู ปถ่าย
ภาพจากกล้องวงจรปิ ด ข้อมูลยานพาหนะ (เช่ น สาเนาหนังสื อทะเบี ยนรถ เลขทะเบี ยนรถ ยี่ห้อ และ สี ) และ/หรื อ
ข้อมูลทางกายภาพอื่นๆ

2)

ข้ อมูลเพื่อการติดต่ อ เช่น ที่อยูท่ างไปรษณี ย ์ ข้อมูลการจัดส่ ง ที่อยูส่ าหรับส่ งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูอ่ ีเมล
ชื่อบัญชีผใู ้ ช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE ID) และ/หรื อชื่อบัญชีผใู ้ ช้ในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ

3)

ข้ อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต (เช่น ชื่อ และ หมายเลขบนบัตรเครดิต) สถานะทางการเงิน เงินเดือน และ/
หรื อข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

4)

ข้ อมูลการทาธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชาระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และเวลาที่ชาระเงิน สิ่ งของที่ซ้ื อ ยอด
ชาระเงิน สถานที่ที่ซ้ือสิ นค้าหรื อบริ การ ที่อยู/่ วันที่และเวลาในการรับหรื อจัดส่ง ข้อความตอบรับของผูร้ ับ ใบเสร็ จ ใบ
แจ้งหนี้ ประวัติการทาธุรกรรม และ/หรื อสถานะของธุรกรรม

5)

ข้ อมู ลและรายละเอีย ดด้ านระบบคอมพิวเตอร์ เครื่ องมื อ และอุ ปกรณ์ เช่ น ชื่ อผูใ้ ช้ PIN อุปกรณ์ ที่ใช้ ที่ ต้ งั ทาง
ภูมิศาสตร์ ระบบที่ใช้ดาเนินงาน ข้อมูลเครื อข่ายของโทรศัพท์เครื่ องที่ ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ/หรื อข้อมูล
การเรี ยกดูบริ การบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (เช่น ประวัติการค้นหา วันที่ เวลา)

6)

ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่าน วิถีการดาเนิ นชีวิต ความคิดเห็น การสื่ อสารโต้ตอบ
และ/หรื อข้อมูลตาแหน่งของท่านภายในอาคารของบริ ษทั ฯ

7)

ข้ อมูลการเป็ นสมาชิ ก ได้แก่ หมายเลขบัตรสมาชิก รหัสสมาชิ ก หรื อ ชื่ อผูใ้ ช้ พฤติกรรมการใช้จ่าย และ/หรื อข้อมูล
อื่นๆ เกื่ยวกับผลิตภัณฑ์และสิ นค้าที่ท่านได้ซ้ือ ยืน่ เรื่ องร้องเรี ยน เรี ยกร้องสิ ทธิ ติชม และให้คาแนะนา

8)

ข้ อมูลทางการตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริ ษทั ฯ กลุ่ม
บริ ษทั สยามพิวรรธน์ บุคคลที่สาม พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรื อรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารที่ตอ้ งการ

9)

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่ อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ

หากท่านได้ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลที่ สามแก่ บริ ษทั ฯ (เช่น ชื่ อ นามสกุล ที่ อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อในกรณี
ฉุกเฉิ น รายได้ของบุคคลในครอบครัว) กรุ ณาแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรื อขอความ
ยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากสามารถทาได้
บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
หรื อในกรณี ที่กฎหมายอนุญาตให้ดาเนินการได้
บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผูเ้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผูแ้ ทน
โดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาลของผูเ้ ยาว์ เท่านั้น บริ ษทั ฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่บริ ษทั ฯ รู ้โดยแจ้งชัดว่าอายุ
ต่ากว่ายีส่ ิ บปี หรื อจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผู ้
พิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุ บาล ในกรณี ที่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอม ในกรณี ที่ บริ ษทั ฯ ทราบว่าบริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วน
บุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใดๆ ที่อายุต่ากว่ายีส่ ิ บปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาล บริ ษทั ฯ จะดาเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรื อเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรื อเปิ ดเผยเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่บริ ษทั ฯ สามารถกระทาได้บนฐานทางกฎหมายอื่นๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม

2. เหตุใดบริษัทฯ จึงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
2.1 วัตถุประสงค์ ทตี่ ้ องได้ รับความยินยอมจากท่ าน
1) การตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร เพื่อติดต่อสื่ อสารด้านการตลาด มอบสิ ทธิ พิเศษ การลดราคา การประชาสัมพันธ์ การ
แจ้งเตือน ข่าวสาร โปรโมชัน ข้อเสนอพิเศษ แคมเปญ งานอีเว้นท์ กิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา และการตลาด
ทางตรง และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การจากบริ ษทั ฯ กลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์ และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น และ
2)

ธุรกิจวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อการทาธุรกิจวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytics Business)

2.2 วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายอื่นๆ ทีบ่ ริษัทฯ ใช้ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั ฯ อาจอาศัย (1) ฐานทางสัญญาในการเข้าทาสัญญาหรื อการปฏิ บตั ิตามสัญญากับท่าน (2) หน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ และของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซ่ ึ ง
จาเป็ นเพื่อการป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพของบุคคล และ/หรื อ (5) ประโยชน์สาธารณะ สาหรับ
การดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับท่าน
บริ ษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1)

เพื่ อจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การให้ แก่ ท่าน เช่น เพื่อเข้าทาสัญญาที่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างบริ ษทั ฯ กับท่าน เพื่อสนับสนุนการสมัครสมาชิ ก
สมัครใช้บตั ร การใช้จ่ายและเปิ ดใช้งาน และดาเนิ นกิ จกรรมอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับรายละเอียดตามสัญญา
ธุรกรรมทางการเงิ นและบริ การที่ เกี่ยวข้องกับการชาระเงิ น เพื่อรายงานสถานะคาสั่งซื้ อของท่าน การแจ้ง
เตือนวันหมดอายุของบัตรสมาชิกและบัตรกานัลของท่าน การตรวจสอบยอดบัตรและคะแนนสะสม การ
ให้บริ ก ารที่ เกี่ ยวข้องกับ ผลิ ตภัณฑ์ท างการเงิ น กู้เ งิ น ธนาคาร การจัด การสิ น ทรั พ ย์ การลงทุ น ประกัน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ บัตรเครดิ ต บัตรเงิ นสด ทรัพย์สิน การจัดส่ งสิ นค้า บริ การขนส่ ง บริ การด้าน
ท่องเที่ ยวและบริ ษทั นาเที่ ยว การออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็ จ การเปลี่ยนหรื อส่ งคืนสิ นค้า และการคืนเงิ น
การแลกคะแนนสะสมเป็ นของสมนาคุณ การอนุญาติการเชื่อมต่อและให้บริ การ Wi-Fi ฟรี การให้บริ การที่
จอดรถ และการอนุ ญาตให้ออกจากอาคารในกรณี ที่บตั รจอดรถหาย การให้บริ การท่านในการเดินทางเชิ ง
ธุรกิจ การส่งหรื อคืนของหายของท่าน และ/หรื อการให้บริ การหลังการขาย

2)

การตลาดและการติดต่ อสื่ อสาร เช่น เพื่อการติดต่อ การสื่ อสารทางการตลาด การมอบ การประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร การส่งเสริ มการขาย การให้สิทธิ ประโยชน์ทางการตลาด การแสดงสิ นค้า การจัด
หรื อสนับสนุ นให้มีการจัดกิ จกรรมพิ เศษ การตลาดแบบตรง และ/หรื อการเชิ ญชวนให้ขา้ พเจ้าเข้าร่ ว ม
กิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ ในการขายสิ นค้า บริ การ หรื อภาพลักษณ์ จากบริ ษทั ฯ กลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์

และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ตามที่ท่านได้ระบุความต้องการของท่านไว้หรื อเคยได้ใช้บริ การมา
ก่อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ไม่ตอ้ งอาศัยความยินยอมจากท่าน
3)

โปรแกรมการเป็ นลูกค้ าอย่ างต่ อเนื่ อง (Loyalty Programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน (Rewarding
Programs) การจับรางวัล และข้ อเสนออื่นๆ เช่น เพื่อการสะสม ใช้ และแลกเปลี่ยนคะแนน/เหรี ยญ เพื่อการ
แสดงสิ นค้า การจัดสรรและสนับสนุ น กิ จกรรมพิเศษ การสะสมและแลกคะแนนตามโปรแกรม การจับ
ฉลาก และ/หรื อบริ การที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

4)

การแนะนาและการจัดการให้ เหมาะสมกับบุคคล เช่น เพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านอาจจะสนใจ
ทราบถึงความต้องการของท่าน และ/หรื อดาเนินการให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสมกับท่าน

5)

การลงทะเบียนและการยื นยันตัวตน เช่น เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุ และ/หรื อรับรองท่านหรื อตัวตนของ
ท่าน

6)

เพื่อติดต่ อและสื่ อสารกับท่ าน เช่น เพื่อสื่ อสารกับท่าน ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ท่านได้รับ
เพื่อประมวลและปรับข้อมูลของลูกค้าให้เป็ นปั จจุบัน และรองรับคาถามเกี่ ยวกับการบริ การลูกค้า คาขอ
ข้อเสนอแนะ การร้องเรี ยน การใช้สิทธิประกัน ข้อพิพาท และ/หรื อการกาหนดจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน

7)

การวิเคราะห์ ข้อมูลตามความสนใจหรื อพฤติกรรมของลู กค้ า (Profiling) และการวิเคราะข้ อมูล (Data
Analytics) เช่น เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน (เช่น พฤติกรรม ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ ซ้ื อ ราคา
สถานที่) สาหรับกิจกรรมทางด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ การวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
ความสนใจหรื อพฤติกรรม (Profiling) และการทาความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อทาการค้นคว้า
วิจยั ทางการตลาด ทาแบบสารวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รู ปแบบและกระแสความ
นิ ยมด้านการบริ โภค เพื่อยกระดับการดาเนิ นธุ รกิ จให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้ อหาให้ตรงกับ
ความพึงพอใจ คาดเดาอุปสงค์ในอนาคต และ/หรื อเพื่อพิจารณาความมีประสิ ทธิ ภาพของแคมเปญส่ งเสริ ม
การขาย เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ จะเก็บรวบรวมและเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อความ
สนใจและผลประโยชน์ของท่าน หรื อเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
กลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์ และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่ งไม่เกิ นกว่าสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน

8)

เพื่ อยกระดับ การดาเนินธุ ร กิจ ผลิตภั ณฑ์ และการบริ ก ารให้ ดียิ่ง ขึ้น เช่ น เพื่อจัด การและยกระดับ การ
ให้ บ ริ การ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ ท่ า นและลู ก ค้า ของบริ ษัท ฯ ทั้ง หมด กลุ่ ม บริ ษัท
สยามพิวรรธน์ ซึ่ งรวมถึ งแต่ไม่จากัดเพียง พันธมิตรทางธุ รกิ จ เพื่อรั บรองมาตรฐานของผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การบริ ษทั ฯ เพื่อการให้คาแนะนาด้านกฎหมาย เพื่อจัดทารายงานภาพรวมของข้อมูลและการใช้จ่ายของ
ลูกค้า เพื่อการวินิจฉัยและแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีอยู่ เพื่อติดตาม จัดการ และส่ งเสริ ม

ประสบการณ์ลูกค้าบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ มของบริ ษทั ฯ และ/หรื อเสนอบริ การเพิ่มเติม
ซึ่งอาจมีในอนาคต
9)

เพื่อทราบข้ อมูลเกีย่ วกับท่ านมากขึน้ เช่น เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่านได้รับ
และผลิตภัณฑ์และบริ การอื่ นที่ ท่านอาจสนใจ ตัวอย่างเช่น ด้วยการพิจารณาประเภทของผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การที่ ท่านใช้จากบริ ษทั ฯ ความถี่ของท่านในการเข้ามายังอาคารของบริ ษทั ฯ ท่านต้องการให้บริ ษทั ฯ
ติดต่อท่านอย่างไร ฯลฯ เพื่อทราบข้อมูลจากการสารวจความพึงพอใจ การติ ชม คาแนะนา และ/หรื อข้อ
ร้องเรี ยนของท่าน

10)

การปฎิบัติตามหน้ าที่ตามกฎข้ อบังคับ และข้ อผูกพัน เช่น เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานรัฐ ให้ความร่ วมมือกับศาล ผูค้ วบคุม หน่วยงาน
รัฐ และหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ในกรณี ที่มีเหตุผลอันควรเชื่ อได้ว่าบริ ษทั ฯ ต้องดาเนิ นการดังกล่าว
เพื่อปฎิ บตั ิตามกฎหมายและในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างเคร่ งครัด
เพื่อปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรื อคาสั่งของรัฐดังกล่าว เพื่อการจัดการ
เรื่ องการจ่ายภาษี การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT refunds) และ/หรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ

11)

การปกป้ องผลประโยชน์ ของบริษัทฯ เช่น เพื่อปกป้ องความมัน่ คงและความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เพื่อใช้สิทธิหรื อปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ที่จาเป็ นและสามารถทาได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ
ป้ องกัน และตอบโต้ขอ้ เรี ยกร้องการทุจริ ต การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อกระบวนการทางกฎหมาย
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้ องกันความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของบริ ษทั ฯ เพื่อ
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขของบริ ษทั ฯ การประมวลบนระบบรักษาความปลอดภัยและระบบ
ดาเนินงาน IT เพื่อตรวจจับและป้ องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กรซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิ ด
เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ และ/หรื อเพื่อป้ องกันและรายงานความผิดทางอาญา

12)

การตรวจจับการทุจริต เช่น เพื่อตรวจจับและป้ องกันการใช้บริ การโดยไม่ได้รับอนุญาติ หรื อมีการทุจริ ต
หรื อ ผิ ด กฎหมายเพื่ อ ด าเนิ น การตรวจสอบทางกฎหมายหรื อ กฎข้อ บัง คับ อื่ น ๆ ที่ บัง คับ ใช้ (เช่ น เพื่ อ
ดาเนิ นการตามกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ทั้งนี้ รวมไปถึง การตรวจสอบและทาบันทึก
ภายใน และการควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ

13)

การทาธุรกรรมขององค์ กร เช่น ในกรณี ที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรื อ
เหตุการณ์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน บริ ษทั ฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่นๆ ไม่วา่ จะ
รายเดียวหรื อหลายราย อันเป็ นส่วนหนึ่งของการทาธุรกรรมนั้นๆ และ/หรื อ

14)

ชีวิต เพื่อป้ องกันหรื อยับยั้งอันตรายที่เกิ ดขึ้นต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล เช่น เพื่อควบคุมโรค
ระบาดหรื อโรคติดต่อ

หากท่านไม่สามารถให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริ ษทั ฯ เมื่อมีการร้องขอ บริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถนาเสนอหรื อจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การของบริ ษทั ฯ แก่ท่านได้
3. บุคคลใดทีบ่ ริษัทฯ อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่ สามตามที่ ระบุดา้ นล่าง ซึ่ งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ บุคคลที่ สามอาจอยูภ่ ายในประเทศไทยหรื อ
ภายนอกประเทศไทย โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึ กษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
วิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพราะท่านเองก็อยูภ่ ายใต้นโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวเหล่านั้นด้วย
3.1

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
ในฐานะที่บริ ษทั รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัดเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์ ซึ่ งทั้งหมดมีการ
ร่ วมมือและเสนอบริ การ ผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ แก่ลูกค้า รวมไปถึงแพลตฟอร์ มที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และระบบ
อื่ น ๆ บริ ษ ัท ฯ อาจมี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไปยัง บริ ษ ัท อื่ น ๆ ในกลุ่ ม บริ ษ ัท
สยามพิ วรรธน์ หรื ออนุ ญ าตให้บริ ษทั อื่ น ๆ ในกลุ่ ม สยามพิ วรรธน์ ดัง กล่า วเข้าถึ ง ข้อ มู ลส่ วนบุ คคลของท่ า นเพื่ อ
วัตถุประสงค์ตามที่ ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ ทั้งนี้ บริ ษทั อื่นๆ ในกลุ่มสยามพิวรรธน์สามารถอาศัย
ความยินยอมที่บริ ษทั ฯ ได้รับมาได้ดว้ ยเช่นกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะปกป้ องข้อมูลของท่านและจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์ในการรับบริ การจากกลุ่มบริ ษทั สยามพิวรรธน์

3.2

ผู้ให้ บริการของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ อาจใช้บริ การบริ ษทั ตัวแทน หรื อผูร้ ับจ้างอื่นเพื่อให้บริ การต่างๆ แทนบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อช่วยในการจัดหา
ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารให้แ ก่ ท่ า น บริ ษ ัท ฯ อาจแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นให้แ ก่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารหรื อ ผูจ้ ัด หา
ผลิ ตภัณฑ์บริ การจากภายนอก ซึ่ งรวมถึ ง แต่ไม่จากัดเฉพาะ (1) ธนาคาร และสถาบันทางการเงิ น (2) ผูใ้ ห้บริ การ
ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (3) บริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการตลาด สื่ อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการ
สื่ อสาร (4) บริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการจัดงาน (5) ผูใ้ ห้บริ การด้านโทรคมนาคมและการสื่ อสาร (6) ผูใ้ ห้บริ การด้าน
ธุรการจากภายนอก (7) ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริ การคลาวด์ (8) บริ ษทั ประกัน (9) ผูใ้ ห้บริ การด้านการ
บริ หารความเสี่ ยง (10) บริ ษทั นาเที่ยว (11) ผูใ้ ห้บริ การด้านการปรับปรุ งอาคาร (12) ผูใ้ ห้บริ การออกบัตรของขวัญ
และ/หรื อ (13) ผูใ้ ห้บริ การด้านอินเทอร์ เน็ต ซอฟต์แวร์ สื่ อดิจิทลั ผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริ ษทั ผู ้
ให้บริ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระหว่างการให้บริ การต่างๆ ดังกล่าว ผูใ้ ห้บริ การอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่ผใู ้ ห้บริ การของบริ ษทั ฯ เพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับการให้บริ การดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้

ผูใ้ ห้บริ การไม่ใช้ขอ้ มูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด บริ ษทั ฯ รับรองว่าผูใ้ ห้บริ การของบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายระบุไว้
3.3

พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ อาจโอนข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ านให้แก่ พนั ธมิ ตรทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ อาจมีการดาเนิ นธุ รกิ จ
ร่ วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ (เช่น ผูเ้ ช่าร้านค้า พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการจัดโปรแกรมการสะสมคะแนน
พันธมิตรทางธุรกิจบัตรเครดิต) ซึ่งบริ ษทั ฯ อาจเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การซึ่ งมีร่วมกัน หรื ออาจเสนอผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การของพันธมิตรทางธุรกิจเอง

3.4

เว็บไซต์ ต่างๆ ในสื่ อสังคมออนไลน์
บริ ษทั ฯ อาจมีสื่อโฆษณาซึ่ งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์
ช่องทางการสื่ อสารทางออนไลน์ ซึ่ งแพลตฟอร์ มต่างๆ ดังกล่าวอาจมีขอ้ กาหนดในการใช้งานหรื อนโยบายเกี่ยวกับ
การใช้งาน และนโยบายความเป็ นส่ วนตัวซึ่ งแตกต่างไปจากนโยบายความเป็ นส่ วนตัวและข้อกาหนดในการใช้งาน
ของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ฯ ขอแนะน าให้ ท่ า นทบทวนข้อ ก าหนดในการใช้ง านและนโยบายความเป็ นส่ ว นตัว บน
แพลตฟอร์มข้างต้นด้วยตัวเอง

3.5

บุคคลภายนอกตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจจาเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยหรื อแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อ
กฎข้อ บัง คับ ซึ่ งรวมถึ ง การปฏิ บัติ ต ามหน่ ว ยงานที่ บัง คับ ใช้ก ฎหมาย ศาล ผู ้ดู แ ลควบคุ ม หน่ ว ยงานรั ฐ หรื อ
บุ คคลภายนอกอื่ น ๆ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ เชื่ อ ว่าจ าเป็ นจะต้องปฏิ บัติต ามหน้าที่ ต ามกฎหมายหรื อ กฎข้อบังคับ ทาง
กฎหมาย หรื อ เพื่อการปกป้ อ งสิ ท ธิ ของบริ ษ ัทฯ สิ ทธิ ของบุ คคลอื่ น หรื อ เพื่อความปลอดภัย ของบุ คคล หรื อเพื่ อ
ตรวจสอบ ป้ องกัน หรื อจัดการเกี่ยวกับปั ญหาการทุจริ ต หรื อด้านความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย

3.6

ทีป่ รึกษามืออาชีพด้ านต่ างๆ
เช่น ผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านกฎหมาย ผูส้ อบบัญชี และผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านอื่นซึ่ งข้องเกี่ยวกับการดาเนิ นงานทางธุรกิจ และ
การพิพาทหรื อเรี ยกร้องทางกฎหมาย

3.7

ผู้รับโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่
บุคคลภายนอกในฐานะผูร้ ับโอนสิ ทธิ และ/หรื อหน้าที่ ในกรณี มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การ
โอนกิจการไม่วา่ จะบางส่วน หรื อทั้งหมด ผูร้ ับโอนสิ ทธิ และ/หรื อหน้าที่ ของบริ ษทั ฯจะปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็ นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.8

บุคคลภายนอกอื่นๆ

บริ ษทั ฯ อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็ น
ส่ วนตัว ฉบับนี้ ให้แก่ บุค คลภายนอกอื่ น ๆ เช่ น บุ ค คลทั่ว ไป ผูร้ ้ องเรี ยนหรื อบุ คคลภายนอกที่ ร้อ งขอดู ขอ้ มูล จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด เป็ นต้น แล้วแต่กรณี

4. การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไปยังต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรื อเซิ ร์ฟเวอร์ ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่ งประเทศ
ปลายทางอาจมี หรื ออาจไม่มีระดับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เท่าเที ยมกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการตามขั้นตอนและ
มาตรการต่างๆ เพื่อทาให้มนั่ ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะถูกโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เหมาะสมหรื อกรณี อื่นๆ ตามที่ กฎหมายกาหนด และบริ ษทั ฯ จะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนด

5. ระยะเวลาในการทีบ่ ริษัทฯเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่ จาเป็ นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
บริ ษทั ฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจาเป็ นตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
6. วิธีการใช้ คุกกี้ และไฟล์ แคช (cache file)
เมื่อท่านเข้าเยีย่ มเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริ ษทั ฯ จะทาการติดตาม เก็บ และบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลบางประการ โดยการใช้
คุกกี้หรื อเทคโนโลยีเพื่อติตดามอื่นๆ สาหรับแอปพลิเคชันนั้น คุกกี้จะถูกใช้ต่อเมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้บญ
ั ชีบนแอปพลิเคชัน โดย
ตัวคุกกี้จะทาการจดจาท่านไว้ เพื่อให้ไม่ตอ้ งกรอกชื่อผูใ้ ช้และรหัสทุกครั้งที่จะเข้าใช้แอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม คุกกี้จะหยุด
ทางานทันที เมื่อท่านออกจากระบบ และในกรณี ที่ บริ ษทั ฯ ไม่มีอานาจควบคุมตัวคุกกี้ บริ ษทั ฯ จะไม่มีการเก็บข้อมูลจากคุกกี้
หรื อการเข้าถึงคุกกี้
บริ ษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลแคชเพื่อการบันทึกข้อมูลของท่าน ในกรณี ที่ท่านใช้เครื่ องมืออื่นเพื่อต่อไปยังเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของ
บริ ษทั ฯ ข้อมูลของท่านอาจถูกเก็บและบันทึกไว้ในรู ปแบบไฟล์แคช (cache file) หรื อ ส่ วนข้อมูลของท่านอาจถูกคัดลอกบน
คอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือสาหรับการใช้ในคราวถัดไป ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่มีอานาจควบคุมข้อมูลหรื อการเข้าถึงไฟล์
แคช
7. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
1) สิ ทธิในการเข้ าถึง: ท่านอาจมีสิทธิ ในการขอเข้าถึงหรื อขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้และ/
หรื อเปิ ดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริ ษทั ฯ อาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตน
ของท่านก่อนจะให้ขอ้ มูลตามที่ท่านขอ
2) สิ ทธิ ในการแก้ ไ ขข้ อมู ล: ท่ านอาจมี สิท ธิ ข อให้มี การด าเนิ น การแก้ไ ขข้อมู ลส่ วนบุ ค คลที่ ไ ม่ค รบถ้ว น ไม่ แม่ นย า
สามารถทาให้เข้าใจผิด หรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้และ/หรื อเปิ ดเผยเกี่ยวกับท่าน
3) สิ ทธิ ในการโอนย้ ายข้ อมูล: ท่ านอาจมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ บริ ษทั ฯ มี เกี่ ยวกับท่ านในรู ปแบบที่ มีการจัด
ระเบี ยบแล้วและสามารถอ่านได้ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ และเพื่อส่ งหรื อโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็ น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กบั บริ ษทั ฯ และ (ข) กรณี ที่บริ ษทั ฯ ได้รับความยินยอม
จากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยหรื อเพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาที่บริ ษทั ฯ มีกบั ท่าน
4) สิ ทธิในการคัดค้ าน: ท่านอาจมีสิทธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เช่น การ
คัดค้านการตลาดแบบตรง

5) สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
6) สิ ทธิในการถอนความยินยอม: สาหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริ ษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
7) สิทธิในการลบข้ อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการลบ หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านที่บริ ษทั ฯ เก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผย เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูล เว้นเสี ยแต่ว่า การเก็บรักษา
ข้อมูลดังกล่าวของบริ ษทั ฯ นั้นเป็ นไปเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย เพื่อการ
ใช้ หรื อการปกป้ องสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
8) สิทธิในการร้ องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยนื่ เรื่ องร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานที่มีอานาจในกรณี ที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลที่บงั คับใช้
8. มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่ งครอบคลุมถึงมาตรการป้ องกันด้าน
การบริ หารจัดการ มาตรการป้ องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้ องกันทางกายภาพในเรื่ องการเข้าถึงหรื อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อป้ องกันการ
สู ญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรื อโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริ ษทั ฯ ยังได้วางมาตรการจากัดการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล โดยกาหนดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลของ
ผูใ้ ช้งาน สิ ทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน เพื่อป้ องกัน
การเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล การเปิ ดเผย การล่วงรู ้ หรื อการลักลอบทาสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อการลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บ
หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้วางมาตรการสาหรับการตรวจสอบย้อนหลัง
เกี่ ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่ อที่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9. รายละเอียดการติดต่ อบริษัทฯ
หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อหากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริ ษทั ฯ หรื อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั ฯ ได้ที่
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
 คุณเกษศิรินทร์ กาญจนประภากุล
 เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
 อีเมล์: Ketsirin.k@siampiwat.com

Privacy Policy
Royal Paragon Enterprise Company Limited (the "Company", "we", "us", or "our") respects the
importance of the protection of your rights regarding information relating to any identified or identifiable
natural person ("Personal Data") from our products and services. We understand that you would like to
receive the required level of protection as required by the Thai applicable data protection laws for how
information about you is collected, used, disclosed, and/or transferred outside of Thailand. The
information you share with us allows us to provide the products and services that suit your specific needs
appropriately, both from the Company, affiliates and subsidiaries in the Siam Piwat group ("Siam Piwat
Group"). We provide Personal Data protection measures which includes the protection of your Personal
Data from being used without your consent beforehand.
This privacy policy (this "Privacy Policy") applies to our retail stores, websites, mobile applications,
social networking sites, online communication channels, rewarding programs, events and activities, and
other locations where we collect your Personal Data. However, please read this Privacy Policy in
conjunction with the terms and conditions of particular service that you use, which may set out separately
regarding the Personal Data we collect about you.
We may amend or change this Privacy Policy at any time we deem necessary with or without notice, so
we suggest you to read this Privacy Policy every time before doing any transaction with us. We will also
provide additional notice of significant updates to this Privacy Policy.
1. What Personal Data we collect
We may collect, maintain, and use the following types of information which may include your Personal
Data, directly or indirectly, from you, other sources, or from Siam Piwat Group, business partners, and/or
communications between us. The specific type of Personal Data collected will depend on the
communication and interaction between you and us, including the services or products you desire from us
and Siam Piwat Group.
1) Personal details, such as title, full name, gender, age, blood type, nationality, date of birth,
educational background, occupation, position, workplace, information on government-issued
cards (e.g., national identification number, passport number, driver's license details, government
official identification card, or similar identifiers), photograph, CCTV records, vehicle details
(e.g., copy of vehicle registration book, license plate number, brand, and color), and/or other
physical characteristics;
2) Contact details, such as postal address, delivery details, billing address, telephone number, email
address, LINE ID, and/or other ID from social networking sites;
3) Financial details, such as credit card information (e.g., name and number on the credit card),
financial status, income and/or other financial related information;
4) Transaction details, such as details about payment to and from you, payment date and time,
purchased items, payment amount, branch that you received product or service, address/date and
time for pick up or delivery, acknowledgement of receipt, receipt, invoices, transaction history,
and/or transaction status;
5) Computer system, device and equipment details, such as User ID, PIN, type of device,
geography location, operating system, network information of the mobile, computer traffic
information, and/or information of the use of service on website and application (e.g., searching
history, date, and time);

6) Behaviour details, such as information about your behavior, lifestyle, opinion, interaction and/or
your location data in our building;
7) Membership details, such as membership card number, membership password or username,
purchasing behaviour, and/or other details of products and services you have purchased, filed
complaints about, claimed, complimented, and suggested;
8) Marketing and communication details, such as your preference in receiving marketing from the
Company, Siam Piwat Group, third parties, business partners and/or your communication
preferences; and
9) Sensitive Data, such as health data.
If you provide Personal Data of any third party to us (e.g., name, surname, address details, telephone
number for emergency contact, family member income), please provide this Privacy Policy for their
acknowledgement and/or obtaining consents where applicable.
We will only collect, use, and/or disclose sensitive data on the basis of your explicit consent or where
permitted by law.
We only collect the information of children, quasi-incompetent persons, and incompetent persons where
their parent or guardian has given their consent. We do not knowingly collect information from customers
under the age of 20 without their parental consent when it is required, or from quasi-incompetent persons
and incompetent persons without their legal guardian's consent. In the event we learn that we have
unintentionally collected personal information from anyone under the age of 20 without parental consent
when it is required, or from quasi-incompetent persons and incompetent persons without their legal
guardians, we will delete it immediately or collect, use and/or disclose only part that we can rely on other
legal bases apart from consent.
2. Why we collect, use, and/or disclose your Personal Data
2.1 The purpose of which you have given your consent:
1) Marketing and Communications: To provide marketing communication, privileges, sales,
discounts, public relations, notices, news, promotions, special offers, campaign, events, marketing
activities, advertisement and direct marketing and information about the products and services
from the Company, Siam Piwat Group, and/or business partners which we cannot rely on other
legal bases; and
2) Data Analytics Businesses: To conduct data analytics businesses.
2.2 The purposes we may rely on and other legal grounds for collection, use and/or disclosure of
your Personal Data
We may also rely on (1) contractual basis, for our initiation or fulfilment of a contract with you; (2) legal
obligation, for the fulfilment of our legal obligations; (3) legitimate interest, for the purpose of our
legitimate interests and the legitimate interests of third parties; (4) vital interest, for preventing or
suppressing a danger to a person’s life, body, or health; and/or (5) public interest, for the performance of a
task carried out in the public interest or for the exercising of official authorities or other legal grounds
permitted under applicable data protection law as the case may be, depending on the context of the
interactions with us.

We may collect, use, and/or disclose your Personal Data for the following purposes:
1) To provide products and services to you, such as to enter into a written or unwritten contract
and manage our contractual relationship with you; to process on your member registration, card
registration, purchasing and activation; to carry out contract details, financial transactions, and
services related to payments; to provide updates on your orders; to remind you of your
membership and gift voucher expiration; to check card balance and points collection; to offer and
provide services or products related to financial products, banking loans, asset management,
investments, insurance, electronic transactions, credit cards, cash cards, property, shipping,
delivery services, travel services and travel agencies; to process on invoice and receipt issuance;
to exchange or return purchased products and refund the purchased price; to redeem points for
gifts; to grant you access and to provide free Wi-Fi within the building area; to allow you to park
your vehicle and take your vehicle out of parking area in case of lost parking ticket/card; to
facilitate you on business trips; to deliver or return your items in case of lost & found and/or to
provide aftersales services;
2) Marketing and communications, such as to communicate, provide marketing communication,
offer, public relations, information dissemination, promotion, marketing privileges, and product
display; to provide or support special activities, direct marketing, and/or invitation to participate
in the activities for sale of products, services, or fame from the Company, Siam Piwat Group
and/or business partners as you specify your needs or have received the service before, directly or
indirectly, without relying on your consent;
3) Loyalty programs, rewarding programs, lucky draw and other offers, such as to earn,
redeem, and exchange points/coins; to provide product display, procurement and support, special
activities, rewarding programs, point earning and redemption, lucky draw, and/or other related
services;
4) Recommendations and personalization, such as to recommend products and services that might
be of interest to you; to identify your preferences, and/or personalize your experiences in order to
provide suitable products or services to you;
5) Registration and authentication, such as to register, verify, identify, and/or authenticate you or
your identity;
6) To contact and communicate with you, such as to communicate with you regarding products
and services that you have received from us; to process and update your information; to handle
customer service-related queries, requests, feedback, complaints, warranty claims, disputes and/or
indemnity;
7) Profiling and data analytics, such as to analyse your Personal Data (e.g., your behaviour,
purchased products and services, purchased price, locations) for marketing activities, and
development of our products and services; to conduct a profiling and data cleansing; to conduct
market research, survey, behaviour tracking, statistics, segmentation, and consumption trends; to
improve business performance and better adapt our content to your identified preferences; to
forecast the product demands; to determine the effectiveness of our promotional campaigns; For
such purposes, we will collect and disclose your Personal Data for your interests and benefits, or
for legitimate interests or business operations of the Company, Siam Piwat Group, and/or
business partners, where such interests and businesses are not overridden by your fundamental
rights to Personal Data;
8) To improve business operations, products, and services, such as to manage and improve our
services, products, and business operations for you and all customers within the Company, Siam
Piwat Group, and business partners; to assure quality of our products and service; to conduct legal
consulting; to create dashboard and customer-spending reports; to identify and resolve of issues
which may occur from our existing products and services; to track, manage and facilitate your

experience on our sites, application and platform, and/or to provide additional offer and services
which may occur in the future;
9) To learn more about you, such as to learn more about the products and services you have
received, and other products and services you may be interested in receiving, for example, by
looking at the types of products and services that you have received from us, how frequently you
access our building, and how you would like to be contacted; to learn more from your
satisfactions, compliments, suggestions, and/or complaints;
10) Compliance with regulatory and compliance obligations, such as to comply with legal
obligations, legal proceedings, or government authorities' orders; to cooperate with courts,
regulators, government authorities, and law enforcement bodies when we reasonably believe we
are legally required to do so, and when disclosing your Personal Data is strictly necessary to
comply with the said legal obligations, proceedings, or government orders; to handle tax
payment, VAT refunds, and/or other fees;
11) Protection of our interests, such as to protect the security and integrity of our business; to
exercise our rights or protect our interests where it is necessary and lawful to do so, for example,
to detect, prevent, and respond to fraud claims, intellectual property infringement claims, legal
proceedings or violations of law; to manage and prevent loss of our assets and property; to secure
the compliance of our terms and conditions; to process on IT security and IT system operation; to
detect and prevent misconduct within our organizations which includes our use of CCTV; to
follow up on incidents, and/or to prevent, and report criminal offences;
12) Fraud detection, such as to detect and prevent the use of the service without permission, or
fraudulent or illegal means; to conduct legal and other regulatory compliance checks (e.g., to
comply with anti-money laundering regulations); to perform internal audits and record checks,
and other business controls;
13) Corporate transaction, such as in the event of sale, transfer, merger, reorganization, or similar
event we may transfer your information to one or more third parties as part of that transaction;
and/or
14) Life, to prevent or suppress a danger to a person’s life, body, or health, such as to protect against
epidemics or contagious disease.
If you fail to provide your Personal Data when requested, we may not be able to provide our products and
services to you.
3. To whom we may disclose or transfer your Personal Data
We may disclose or transfer your Personal Data to the following third parties who collect, use and/or
disclose Personal Data in accordance with the purposes under this Privacy Policy. These third parties may
be located in Thailand or outside of Thailand. You can visit their privacy policies to learn more on how
they collect, use, and/or disclose your Personal Data as you are also subject to their privacy policies.
3.1 Siam Piwat Group
As Royal Paragon Enterprise Company Limited is part of Siam Piwat Group which all collaborate and
partially offer services, products, and systems to customers, 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 in this Privacy Policy. This will
allow other companies in Siam Piwat Group to rely on consent obtained from the Company as well.
Nevertheless, we will protect your information and disclose your Personal Data to provide interests to you
from receiving services from Siam Piwat Group.
3.2 Our service providers

We may use other companies, agents, or contractors to perform services on behalf of the Company or to
assist with the provision of products and services to you. We may share your Personal Data to our service
providers or third-party suppliers, including, but not limited to (1) bank and financial institution; (2)
logistic and courier service providers; (3) marketing, advertising media, and communications agencies;
(4) event organizers; (5) telecommunications and communication service providers; (6) outsourced
administrative service providers; (7) data storage and cloud service providers; (8) insurance company; (9)
risk management service provider; (10) travel agencies; (11) building renovator; (12) gift card issuance
service provider; and/or (13) internet, software, digital media, IT system service providers, and IT support
company.
In the course of providing such services, the service providers may have access to your Personal Data.
However, we will only provide our service providers with the Personal Data 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
the service providers we work with will comply with the requirements under the data protection laws.
3.3 Our business partners
We may transfer your Personal Data to our business partners. We may cooperate with our business
partners (e.g., shop tenants, rewarding program partners, credit card partners), whom we may jointly offer
products or services, or whose products or services may be offered to you.
3.4 Third party sites
We may have advertisements which link to the other websites, mobile applications, social networking
sites, online communication channels and such website, mobile application, social networking site, online
communication channel may have its own terms of use or policy related to the use of the service and
privacy policy which differ from the Company's Privacy Policy and terms of use. We suggest you review
such terms of use or privacy policy of such website personally.
3.5 Third parties required by law
In certain circumstances, we may be required to disclose or share your Personal Data in order to comply
with legal or regulatory obligations. This includes any law enforcement agency, court, regulator,
government authority or other third parties where we believe it 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 legal consultants, auditors or other consultants who assist in running our business, and the
defending or bringing of any legal claims.
3.7 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.
3.8 Other third parties

We may disclose Personal Data under legal bases for the purposes specified in this Privacy Policy to other
third parties, such as, individuals, complainants, or any third party who requests to obtain the information
from the CCTV records, etc. as the case may be.
4. International transfers of your Personal Data
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 the 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. Cookies and cache file and how they are used
If you visit our websites and applications, we will track, collect, and record certain Personal Data by using
cookies or other tracking technology. For the applications, cookies will start tracking when you log into
the applications, where cookies will remember you and keep you logged in with your username and
password every time you use the application unless you log out. In case we have no control over cookies,
we will not collect information from cookies or access to cookies.
We shall use a cache data to record your data. In case you use other devices to connect with our websites
or applications, your data may be stored and recorded in form of a cache file, or the part of your data
might be duplicated on the computer or mobile device for using next time, provided that we have no
control related to the data or access of the cache file.
7. Your rights as a data subject
Subject to applicable laws and exceptions thereof, you may have the following rights to:
9) Right to access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data are
collecting, using, and/or disclosing about you. For your own privacy and security, we may require
you to prove your identity before providing the requested information to you.
10) Right to rectification: You may have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or or
not up-to-date Personal Data that we collect, use, and disclose about you rectified.
11) Right to data portability: You may have the right to obtain Personal Data we hold about you, in
a structured, electronic format, and to send or transfer such data to another data controller, where
this is (a) Personal Data which you have provided to us, and (b) if we are collecting, using, and/or
disclosing such data on the basis of your consent or to perform our contract with you.
12) Right to objection: You may have the right to object to certain collection, use, and/or disclosure
of your Personal Data, such as objecting to direct marketing.
13) Right to restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain
circumstances.

14) Right to withdraw consent: For the purposes you have consented to our collecting, using, and
disclosing of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent at any time.
15) Right to deletion: You may have the right to request that we delete or de-identity Personal Data
that we collect, use, and disclose about you. However, we are not obligated to do so if we need to
retain such data in order to comply with legal obligations or to establish, exercise, or defend legal
claims.
16) Right to lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent
authority where you believe our collection, use, and/or disclosure of your Personal Data is
unlawful or noncompliant with applicable data protection law.
8. 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.
9. Our Contact Details
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:
3) 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
4) Data Protection Officer
 Ms.Ketsirin Karnchanapraphakul
 989 Siam Piwat Tower, Rama 1 Road, Pathumwan Subdistrict, Pathumwan District,
Bangkok 10330
 Ketsirin.k@siampiwat.com
**********

