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นโยบายความเป็นส่วนตัว 
 

บทน า 
 

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีก าหนดหลกัการของบริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการ
จัดการขอ้มูลส่วนบุคคลทั้ งหมดท่ีบริษทัฯ ได้รับมาไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม บริษทัฯ และพนักงานของบริษทัฯ 
หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่คา้หรือบุคคลภายนอกท่ีปฏิบติังานให้หรือในนามของบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองความเป็นส่วนตวั
ของท่าน และขอรับรองวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลท่ีบงัคบัใชซ่ึ้ง
รวมถึงพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมจะถูกเก็บไวอ้ยา่งปลอดภยัเสมอ 
 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีประกอบดว้ย 
 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลคืออะไร 
 บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลใดบา้ง 
 บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไร 
 บริษทัฯ ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมอยา่งไร 
 บริษทัฯ เปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเก็บรวบรวมเม่ือใด 
 บริษทัฯ ท าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมไปยงัต่างประเทศหรือไม่ 
 บริษทัฯ แจง้ต่อท่านถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือใด 
 ท่านมีสิทธิอะไรบา้งภายใตพ้รบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 บริษทัฯ เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมไวน้านแคไ่หน 
 บริษทัฯ ใชม้าตรการใดรักษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวม 
 บริษทัฯ ท าการเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเม่ือใด 
 ติดต่อบริษทัฯ ไดอ้ยา่งไร 
 

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีอยา่งละเอียดเพื่อท าความเขา้ใจถึงวิธีการท่ีบริษทัฯ จดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
และสิทธิทั้งหลายท่ีท่านมีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อน่ึง นโยบายฉบบัน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นระหวา่งท่ี
ท่านยงัคงมีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ ขอแนะน าใหท่้านกลบัมาอ่านนโยบายฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราว อยา่งไรก็
ตาม หากนโยบายฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัซ่ึงอาจกระทบสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัฯ จะ
ด าเนินการแจง้ใหท่้านทราบโดยทนัทีโดยการประกาศลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 

เว็บไซต์ของบริษทัฯ อาจมีไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlinks) ท่ีน าท่านเขา้สู่เว็บไซต์ซ่ึงบุคคลภายนอกเป็นเจา้ของและเป็นคน
ด าเนินการ เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่าน้ีมีนโยบายความเป็นส่วนตวัแยกต่างหากและมีโอกาสท่ีจะมีการใชคุ้กก้ี 
(cookies) บริษทัฯ ขอแนะน าใหท่้านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัเหล่าน้ี ซ่ึงจะควบคุมการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านอาจ
ไดส่้งไปใหเ้ม่ือเขา้สู่เวบ็ไซต ์ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมโดยคุกก้ี (cookies) บริษทัฯ จะไม่มีความ
รับผิดในกรณีใด ๆ ท่ีเกิดจากการเขา้เวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกดงักล่าว 
 

หากท่านมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจส่วนใดในนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีหรือประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมไว ้ โปรดติดต่อบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีใหไ้วส่้วน “ติดต่อบริษทัฯ ไดอ้ยา่งไร” 
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1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
 

ภายใตพ้รบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลใดท่ีเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้บริษทัฯ สามารถระบุ
ตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางอšอมจากขอ้มูลนั้นเพียงล าพงัหรือเม่ือน าไปรวมกบัตวัระบุอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัฯ มีหรือ
สามารถเขา้ถึงไดต้ามสมควร แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม ขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถแยกประเภทไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว เช่น ช่ือและนามสกลุ เพศ 
วนัเกิด อาย ุสญัชาติ หมายเลขติดต่อ ภาพถ่าย ท่ีอยู ่ท่ีอยูอี่เมล 
 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว หมายถึง ประเภทเฉพาะของขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตพ้รบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ซ่ึงประกอบดว้ยตšนก าเนิดเช้ือชาติหรือเผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือทางลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ บนัทึกประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพหรือขอ้มูลความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล
พนัธุกรรม และขอ้มูลชีวภาพ 
 

2. บริษัทฯ เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 
 

ประเภทของขอ้มูลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมจากท่านอาจแตกต่างกนัไปตามตวัตนของท่านและความสัมพนัธ์ของท่านท่ีมีกบั
บริษทัฯ โดยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะถูกเก็บรวบรวมอาจรวมถึง 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป  ช่ือ นามสกลุ สญัชาติ เพศ วนัเกิด อาย ุภาพถ่าย 

 หมายเลขติดต่อ ท่ีอยูอี่เมล ท่ีอยู ่Line ID และบญัชีโซเชียลมีเดีย 

 บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 

 ระดบัการศึกษา 
 ประสบการณ์การท างาน 

 รายละเอียดบญัชีธนาคาร และสมุดธนาคาร 

 ภาพจากกลอ้งวงจรปิด 

 บนัทึกประวติัการโทร/บนัทึกภายใน 

 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากกิจกรรม โฆษณา การเชิญชวน และโซเชียลมีเดียของ
บริษทัฯ 

 ขอ้มูลอ่ืน ๆ ทท่ีท่านมอบใหบ้ริษทัฯ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว  ศาสนา และหมู่เลือด (ตามท่ีปรากฏในบตัรประชาชน)  
 ผลตรวจโควดิ/ใบรับรองวคัซีน 

 การแพอ้าหาร 

 บนัทึกประวติัอาชญากรรม 

 ผลการทดสอบสารเสพติด 

 อุณหภูมิในร่างกาย 

 ผลการตรวจร่างกาย 
 บนัทึกประวติัสุขภาพ 

 รายงานอุบติัเหตุ 
 

หากท่านปฏิเสธหรือไม่สามารถท่ีจะส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ามท่ีบริษทัฯ ขอ บริษทัฯ อาจไม่สามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัท่าน หรือ เสนอสินคา้และ/หรือบริการของบริษทัฯ ให้กบัท่านไดร้วมถึงการจา้งงานระหวา่งบริษทัฯ กบั
ท่านอีกทั้งประโยชน์และสวสัดิการอ่ืนๆ 
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3. บริษัทฯ เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 
 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณี บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะและ/หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัฯ ขอรับรองว่าบริษทัฯ จะปฏิบติัตาม
พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อยา่งเคร่งครัด 
 

บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ อาจรวมถึงบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ หุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญาต ผูใ้หบ้ริการ หรือคู่คา้ 
 

4. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ด้ถูกเกบ็รวบรวมอย่างไร 
 

บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการท่ียุติธรรมและชอบดว้ย
กฎหมายในขอบเขตท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยฐานทางกฎหมายรวมถึง 
 

ก) บริษทัฯ ขอรับความยนิยอมจากท่านในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
ข) บริษทัฯ เช่ือวา่การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ส าคญัต่อชีวติ (vital interest) หรือเพื่อ

ป้องกนัหรือหลีกเล่ียงอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล      
ค) บริษทัฯ เช่ือว่าการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อ

ด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญา 
ง) บริษทัฯ เช่ือวา่การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจของบริษทัฯ 

เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้ านาจรัฐท่ีมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 
จ) บริษทัฯ เช่ือว่าการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย (legitimate 

interest) ของบริษทัฯ หรือบุคคลภายนอก เวน้แต่ประโยชนด์งักล่าวมีความส าคญันอ้ยกวา่ประโยชน์หรือสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของท่าน 

ฉ) บริษทัฯ เช่ือว่าการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตั้ง การเรียกร้อง การใชสิ้ทธิหรือการ
ยกข้ึนต่อสู่ซ่ึงขอ้เรียกร้องทางกฎหมายกบัท่าน 

ช) บริษทัฯ เช่ือวา่การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีบริษทัฯ อยู่
ภายใตบ้งัคบั 

 

บริษทัฯ อาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  
 

4.1 สญัญาระหวา่งบริษทัฯ กบัท่าน 
 

บริษทัฯ จะใชห้ลกัการปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญาในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงบริษทัฯ อาจใชข้อ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านในกรณีดงัต่อไปน้ีโดยโดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแต่ละสญัญาท่ีท่านมีกบับริษทัฯ 
 

 การสรรหาและคดัเลือกการสมคัรงานของท่านก่อนเขา้ท าสญัญาจา้งงาน 
 การสร้าง การควบคุม การมอบอ านาจ การประสานงาน การร ร่วมมือ การบริหารจัดการ การส้ินสุดและการ

ด าเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในการจา้งงานระหวา่งท่านกบับริษทัฯ 
 การจดัหา ออกหรือเขา้ท าสัญญา เปิดและรักษาบญัชีของท่านท่ีมีกบับริษทัฯ เช่น สัญญาซ้ือขายท่ีดิน สัญญาการรับ

โอนสิทธิและหนา้ท่ี สญัญาเช่า สญัญาซ้ือขาย สญัญาฝากขาย เป็นตน้ 
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 กระบวนการตรวจสอบและจดัท ารายงาน 
 การใชสิ้ทธิหรือปฏิบติัตามหนา้ท่ีภายใตส้ญัญาท่ีท า 
 การเขา้รร่วมในกิจกรรมที่จดัโดยหรือในนามของบริษทัฯ เช่น การฝึกอบรมและเวิร์คช็อป  งานแข่งขนั  

กิจกรรม CSR 
 การบริหาร การน าไปใช ้การอ านวยความสะดวก การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา การจดัการ และการด าเนินงาน

เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของบริษทัฯ เช่น บริการโรงแรม บริการท าความสะอาด บริการซกัอบรีด หรือ 
 การช าระเงิน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่ผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามเพื่อการช าระเงินดงักล่าว 

และใหแ้ก่สถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

4.2.      ประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ 
 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของท่านภายใตฐ้านประโยชน์อนัชอบธรรมท่ีบริษทัฯ หรือ
บุคคลภายนอกยดึถือ เวน้แต่กรณีท่ีประโยชน์ดงักล่าวส าคญันอ้ยกวา่ประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของท่าน 
 
ตวัอยา่งเช่น บริษทัฯ มีผลประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีท าใหบ้ริษทัฯ สามารถประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

 การติดต่อธุรกรรมทางธุรกิจในขั้นตน้ 
 การท าขอ้ตกลงและเอกสารทางกฎหมายอ่ืนๆ 
 การจดัประชุม เช่น การประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
 การติดต่อญาติหรือผูติ้ดต่อของท่านในกรณีฉุกเฉิน เช่น ผูติ้ดต่อฉุกเฉินของพนกังาน 
 การเก็บรวบรวมค าติชมและขอ้มูลการติดต่อของแขก และการจดัท ารายงานดชันีความพึงพอใจของแขกเพื่อติดตาม

คุณภาพการบริการ หรือ 
 การรักษาความปลอดภยัของบุคคลและทรัพยสิ์นภายในบริเวณของบริษทัฯ เช่น การใชร้ะบบกลอ้งวงจรปิดรักษา

ความปลอดภยั 
 

4.3       การปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ และขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย 
 

บริษทัฯ จะใชห้ลกัวตัถุประสงค์ในการปฏิบติัตามกฎหมายเม่ือจ าเป็นหรือสามารถใชไ้ดต้ามกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้กบั
บริษทัฯ ตวัอย่างเช่น บริษทัฯ จะใชห้ลกัการปฏิบติัตามกฎหมายหรือหน้าท่ีตามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
 

 การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์ในการช าระเงินและภาษีตาม
พระราชบญัญติัการบญัชีและประมวลรัษฎากร 

 เพื่อปฏิบติัตามค าแนะน าของหน่วยงานภายใตก้ฎหมาย รวมถึงค าร้องขอท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้เปิดเผยขอ้มูลของ
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ 

 

บริษทัฯ อาจใช้หลกัสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวของท่านเพื่อการก่อตั้ง 
ปฏิบติัตาม ใชสิ้ทธิ หรือยกข้ึน ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายกบัท่าน หรือเพื่อด าเนินคดีฟ้องร้องเพื่อปกป้องประโยชน์
ของบริษทัฯ 
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4.4       ความยนิยอม 
 

บริษทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมบนฐานความยินยอม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ี
การประมวลผลขอ้มูลของบริษทัฯ อาจมีผลกระทบต่อขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวของท่าน 
 

บริษทัฯ อาจแจ้งต่อท่านถึงวตัถุประสงค์ในการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ และจะขอรับความยินยอมหรือความ
ยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่มีฐานทางกฎหมายอ่ืนในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปหรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
อ่อนไหวของท่าน เช่น การประมวลผลขอ้มูลสุขภาพ การประมวลผลส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีมีขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีอ่อนไหว 

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมไปยงัต่างประเทศโดยท่ี
ประเทศปลายทางมีมาตรฐานความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลท่ีต ่ากวา่ หรือ 

 ในกรณีท่ีท่านเป็นผูเ้ยาว  ์คนเสมือนคนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถซ่ึงเป็นกรณีท่ีตอ้งได้รับความ
ยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูป้กครองหรือผูดู้แลของท่านแลว้แต่กรณี 

 

5. บริษัทฯ เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเ่กบ็รวบรวมเม่ือใด 
 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีได้ถูกเก็บรวบรวมให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีไดร้ะบุไว ้เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  บุคคลภายนอกท่ีบริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือแบ่งปัน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมอาจรวมถึง 
 

 บริษทัในกลุ่มและบริษทัยอ่ย 
 หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานก ากบัดูแลหรือตุลาการ 
 ธนาคารพาณิชย ์
 บริษทัประกนั  
 โรงพยาบาล หรือ 
 หุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญาต ผูใ้หบ้ริการหรือคู่คา้  
 

เม่ือบริษทัฯ เปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมใหแ้ก่บุคคลภายนอก บริษทัฯ จะด าเนินการ
ก ากบัดูแลบุคคลภายนอก ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อรับรองการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกเปิดเผยหรือแบ่งปันให้
เป็นไปโดยปลอดภยั เช่น การเขา้ท าสญัญาเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลภายนอก 
 

6. บริษัทฯ ท าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ด้ถูกเกบ็รวบรวมไปยงัต่างประเทศหรือไม่ 
 

บริษทัฯ อาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมและ/หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหวของท่านท่ีได้
ถูกเก็บรวบรวมให้แก่บริษทัในกลุ่มหรือบุคคลภายนอกซ่ึงอยูน่อกประเทศไทยเพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีนโยบายความเป็น
ส่วนตวัน้ีก าหนดไว ้
 
บริษทัฯ จะโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมไปยงัประเทศท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัเหมาะสมเพียงพอตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเห็นสมควร ในกรณีท่ีมาตรฐาน
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ความปลอดภยัของขอ้มูลถือวา่ไม่เพียงพอ บริษทัฯ จะมีการป้องกนัท่ีเหมาะสมเพ่ือปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์ของท่าน 
หรือให้มีการโอนขอ้มูลไดต้่อเม่ือเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ขอ้ใดขอ้หน่ึงท่ีพรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดไวเ้ท่านั้น 
ขอ้ยกเวน้ดงักล่าวประกอบดว้ยกรณีท่ี 
 

 การโอนขอ้มูลเป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย 
 ท่านไดใ้ห้ความยินยอมอยา่งชดัแจง้ในการโอนขอ้มูลภายหลงัจากท่ีท่านไดรั้บทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การโอนขอ้มูลดงักล่าว ซ่ึงไม่มีมาตรฐานความปลอดภยัของขอ้มูลหรือการป้องกนัท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
 การโอนขอ้มูลเป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามสัญญาที่มีกบัท่านหรือเพื ่อการด าเนินมาตรการก่อนท าสัญญา      

(pre-contractual measures) ตามท่ีท่านขอ 
 การโอนขอ้มูลเป็นการจ าเป็นเพ่ือการส้ินสุดหรือปฏิบติัตามสัญญาระหว่างบริษทัฯ และบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของท่าน 
 การโอนขอ้มูลเป็นการจ าเป็นเพื่อปกป้องประโยชน์ท่ีส าคญัต่อชีวิต (vital interests) ของท่านหรือบุคคลอ่ืนในกรณี

ท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถใหค้วามยนิยอมได ้หรือ 
 การโอนขอ้มูลเป็นจ าเป็นเพื่อเหตุผลส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 

7. บริษัทฯ แจ้งต่อท่านถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือใด 
 

บริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบทุกคร้ังก่อนหรือในขณะท่ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถึงวตัถุประสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเวน้ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ท่านทราบถึงวตัถุประสงค์ในการ
ประมวลผลขอ้มูลของบริษทัฯ เช่น ในกรณีท่ี 
 

 ท่านทราบถึงวตัถปุระสงคใ์หม่หรือรายละเอียดของการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแลว้ 
 บริษทัฯ เช่ือวา่การแจง้วตัถุประสงคใ์หม่ดงักล่าวหรือรายละเอียดของการประมวลผลขอ้มูลของบริษทัฯ ไม่สามารถ

กระท าไดห้รือเป็นอุปสรรคต่อการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นกรณีท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี
มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของท่าน 

 เป็นกรณีเร่งด่วนท่ีจ าเป็นตอ้งใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมตามกฎหมายและบริษทัฯ 
ไดจ้ดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของท่าน หรือ 

 บริษทัฯ รับทราบหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยการปฏิบติัหนา้ท่ี อาชีพหรือวิชาชีพ และบริษทัฯ ได้
รักษาวตัถุประสงคใ์หม่ หรือรายละเอียดบางส่วนไวเ้ป็นความลบัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

8. ท่านมสิีทธิอะไรบ้างภายใต้พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ภายใตพ้รบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปน้ี 
 

1)        สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล 
 

ท่านมีสิทธิเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัฯ เก็บไว ้หรือท่านสามารถขอให้บริษทัฯ 
เปิดเผยแหล่งท่ีมาท่ีบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

 

บริษทัฯ จะด าเนินการตามค าขอของท่านโดยเร็วท่ีสุด โดยจะไม่เกินสามสิบ (30) วนัหลงัจากท่ีไดรั้บค าขอจากท่าน 
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2)        สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูล 
 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัฯ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคล/องคก์รอ่ืนหรือขอดูขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดถู้ก
เก็บรวบรวมท่ีบริษทัฯ ไดโ้อนไปยงับุคคล/องคก์รอ่ืน เวน้แต่บริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการตามค าขอของท่าน
ดว้ยเหตุทางเทคนิค 

 
3)        สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวม 
 

ท่านมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ไดถู้กเก็บรวบรวม เวน้แต่มีเหตุที่ท าให้ท่านไม่
สามารถคดัคา้นได  ้เหตุดงักล่าว อาจรวมถึงกรณีที่บริษทัฯ มีประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายหรือเมื่อการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวม เป็นการปฏิบตัิตาม การใชสิ้ทธิ หรือยกข้ึนต่อสู้ซ่ึง
สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษทัฯ 

 
4)        สิทธิในการขอลบขอ้มูล 
 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัฯ ลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมเป็นขอ้มูลท่ีไม่
สามารถระบุตวัตนได ้(anonymise) ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 

ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมไม่มีความจ าเป็นต่อวตัถุประสงคต์ามท่ีไดเ้ก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยอีกต่อไป 

ข) ท่านไดถ้อนความยินยอมของท่านจากการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยท่ีกระท าบนความยินยอมของท่าน
และบริษทัฯ ไม่มีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้ก
เก็บรวบรวม 

ค) ท่านไดค้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมแ ละบริษทัฯ 
ไม่มีฐานทางกฎหมายท่ีจะปฏิเสธค าขอของท่าน และ/หรือ 

ง) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมายภายใตพ้รบ. คุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

5)        สิทธิในการจ ากดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวม 
 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัฯ จ ากดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตรวจสอบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ไดถู้กเกบ็
รวบรวมมีความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ท าให้เขา้ใจผิด 

ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ไดถู้กเก็บรวบรวมสมควรตอ้งถูกลบหรือท าลายเนื่องจากไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย แต่ท่านขอให้ระงบัการใชแ้ทน 

ค) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ไดถู้กเก็บรวบรวมไม่จ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไวเ้พื ่อวตัถุประสงคที์่ไดเ้กบ็
รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยอีกต่อไป แต่ท่านมีความจ าเป็นตอ้งขอให้ท าการเก็บรักษาไวเ้พื่อการก่อตั้ง การ
ปฏิบติัตาม การใชสิ้ทธิหรือยกข้ึนต่อสูซ่ึ้งขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย และ/หรือ 

ง) บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งรอการยืนยนัความถูกตอ้งเพื่อปฏิเสธค าขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวม 
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6)        สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูล 
 

ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกตอ้งเพื่อใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ท าให้เขา้ใจผิด    
หากบริษทัฯ ปฏิเสธค าขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทัฯ จะบนัทึกการปฏิเสธพร้อมดว้ยเหตุผล 

 

7)        สิทธิในการยื่นเร่ืองร้องเรียน 
 

ท่านมีสิทธิยื่นร้องเรียนในกรณีท่ีบริษทัฯ ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของบริษทัฯ  รวมทั้งพนกังานหรือผูร้ับเหมาของ
บริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือประกาศอ่ืน ๆ  ภายใตพ้รบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
8)        สิทธิในการถอนความยินยอม 
 

ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านไดต้ลอดเวลา เวน้แต่บริษทัฯ มีฐานทางกฎหมายท่ีจะปฏิเสธค าขอของ
ท่าน โดยบริษทัฯ ขอเรียนให้ท่านทราบวา่การถอนความยินยอมของท่านอาจมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ท่ี
บริษทัฯ มีกบัท่าน หรือสินคา้และ/หรือบริการที่ท่านไดจ้ะรับจากบริษทัฯ เนื่องจากขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีอยู่
หลงัจากท่ีถอนความยินยอมแลว้อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการของบริษทัฯ ครบถว้นตามท่ีท่านตอ้งการ หรือ
บริษทัฯ อาจตอ้งใชเ้วลาในการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากท่าน 

 

หากท่านเปล่ียนใจเก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯ มีหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีได้ถูกเก็บรวบรวมใน
ประการใด และท่านประสงค์ จะถอนความยินยอมของท่าน ท่านสามารถแจง้บริษทัฯ ไดต้ลอดเวลาที่อีเมล            
data-protection@lagunaresorts.com 

 

เม่ือไดร้ับค าขอใชสิ้ทธิของท่าน บริษทัฯ อาจท าการขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อยืนยนัตวัตนและสิทธิของท่านซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของมาตรการรักษาความปลอดภยัของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี 
 

9. บริษัทฯ เกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ด้ถูกเกบ็รวบรวมไว้นานแค่ไหน 
 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมไวน้านเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีไดร้ะบุไว้
เม่ือท าการเก็บรวบรวม กล่าวคือ ระยะเวลาเก็บรักษาขอ้มูลจะแตกต่างกนัตามประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีได้
ถูกเก็บรวบรวมและวตัถุประสงคห์รือเหตุผลท่ีบริษทัฯ ท าการเก็บรวบรวม  ในกรณีท่ีบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมไวต้่อไปอีกเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิเรียกร้อง
หรือขอ้ร้องเรียนใดท่ีมีเหตุอนัควรให้บริษทัฯ ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้หรือมีเหตุผลขอ้บงัคบัหรือทาง
เทคนิคใด บริษทัฯ จะยงัคงปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมต่อไป 
 

บริษทัฯ มีกระบวนการเกี่ยวกบัระยะเวลาเก็บรักษาขอ้มูลของบริษทัฯ ซ่ึงไดร้ับการทบทวนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอโดย
พิจารณาถึงวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมและฐานทางกฎหมายส าหรับ
การกระท าดงักล่าว 
 

บริษทัฯ อาจตอ้งเก็บบนัทึกภาพและวิดีโอจากระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีบริษทัฯ ติดตั้งไวเ้พื่อความปลอดภยัของ
บุคคลและทรัพยสิ์นภายในสถานท่ีของบริษทัฯ เป็นเวลา 60 วนั 
 

mailto:data-protection@lagunaresorts.com
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บริษทัฯ จะลบ ท าลาย ท าให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนได ้(anonymise) โดยถาวรหรือก าจดัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้
ถูกเก็บรวบรวมทั้งหมดเม่ือพšนระยะเวลาเก็บรักษาขอ้มูล หรือเม่ือจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามค าขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวม 
 

หากท่านมีขอ้สงสัย โปรดติดต่อบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีให้ไวใ้นส่วน “ติดต่อบริษทัฯ ไดอ้ยา่งไร” 
 

10. บริษัทฯ ใช้มาตรการใดรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไ่ด้ถูกเกบ็รวบรวม 
 

บริษทัฯ มีการใชม้าตรการต่างๆ เพื่อรักษาใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมอยูใ่นความปลอดภยั รวมถึงเพื่อ
ป้องกนัการสูญเสียหรือความเสียหายและการเก็บรวบรวม เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข เปิดเผยหรือประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมโดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ไดรั้บอนุญาต  อน่ึง มาตรการรักษาความปลอดภยัของ
บริษทัฯ ซ่ึงบงัคบัใชก้บัการประมวลผลขอ้มูลทุกประเภทไม่ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บรวบรวมจะถูกประมวลผลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์หรือในรูปแบบฉบบัพิมพ ์ประกอบดว้ยการเขา้รหสั (encryption) และวธีิการรักษาความปลอดภยัอ่ืน ๆ 
 

บริษทัฯ มีการควบคุมให้พนักงานของบริษทัฯ และบุคคลภายนอกผูป้ฏิบัติงานในนามบริษทัฯ ตอ้งปฏิบัติตามพรบ. 
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และมาตรฐานความเป็นส่วนตวัท่ีเหมาะสม รวมถึงมีหนา้ท่ีตอ้งป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูล
ส่วนบุคคลและใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

บริษทัฯ มีการรักษากระบวนการและมาตรการรักษาความปลอดภยัของบริษทัฯ อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ และจะท าการแกไ้ข
ปรับปรุงอยา่งทนัทีเม่ือพบวา่มีประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงในกระบวนการและมาตรการรักษาความปลอดภยัของบริษทัฯ โดย
พิจารณาถึงกระบวนการและมาตรการรักษาความปลอดภยัทางวตัถุ ทางเทคนิคและระดบัองคก์รเพื่อรับรองระดบัความ
ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อให้การ
ประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวสามารถเก็บรักษาเป็นความลบั มีความมัน่คง ความพร้อมและความยืดหยุน่สืบเน่ืองไป 
 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมจะถูกเก็บรักษาไวอ้ยา่งปลอดภยัและมัน่คงดว้ยมาตรฐานความ
ปลอดภยัท่ีเคร่งครัดและเพียงพอ หากท่านมีเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมถูกละเมิดหรือมีขอ้
สงสยัเก่ียวกบันโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี โปรดติดต่อบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีใหไ้วใ้นส่วน “ติดต่อบริษทัฯ ไดอ้ยา่งไร” 
 

11. บริษัทฯ ท าการเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวันีเ้ม่ือใด 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีให้เป็นปัจจุบนัไดต้ลอดเวลาท่ี
บริษทัฯ เห็นสมควร โดยบริษทัฯ จะแจง้การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ใหท่้านทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงท่านสามารถ
ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 

12. ตดิต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร 
 

หากท่านมีความคิดเห็น ค าแนะน า ค าถามหรือตอ้งการร้องเรียนหรือใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ
บริษทัฯ ไดท้างโทรศพัท์ 076 362300 ต่อ 1705 หรือ อีเมล data-protection@lagunaresorts.com หรือทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ท่ี www.lagunaresorts.com 

mailto:data-protection@lagunaresorts.com

