นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริ ษทั ซาวน่ า อิ ตาเลีย (ประเทศไทย) จากัด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. บทนา
บริษัท ซาวน่ า อิต าเลีย (ประเทศไทย) จากัดรวมถึง บุค คลที่เ กี่ยวข้อ งกับการประมวลผลข้อ มูล
ส่วนบุคคลตามคาสังหรื
่ อในนามของบริษทั ฯ ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริ ษทั ” ตระหนักถึงความสาคัญ
ของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น อันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมัน่
ได้ว่า บริษัทมีค วามโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือ เปิ ดเผยข้อมูล ของท่าน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
รวมถึงกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จงึ ได้ถูกจัดทาขึ้น
เพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”)
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดาเนินการโดย บริษทั รวมถึงเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องผูด้ าเนินการแทนหรือ
ในนามของ บริษทั โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้
2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนี้ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กบั บริษทั ในปั จจุบนั และที่
อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษทั เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่ วย
ธุ รกิจหรือ หน่ ว ยงานรูปแบบอื่นที่ด าเนิ น การโดย บริษัทฯ และรวมถึง คู่สญ
ั ญาหรือ บุค คลภายนอก
ทีป่ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษทั (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเ คชัน เอกสาร หรือ บริการในรูปแบบอื่น
ทีค่ วบคุมดูแลโดยบริษทั (รวมเรียกว่า “บริ การ”)
บุคคลมีความสัมพันธ์กบั บริษทั ตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2) เจ้าหน้าทีห่ รือผูป้ ฏิบตั งิ าน ลูกจ้าง
3) คู่คา้ และผูใ้ ห้บริการซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผู้ ร ับ มอบอ านาจ ผู้ แ ทน ตัว แทน ผู้ ถื อ หุ้ น ลู ก จ้ า ง หรือ บุ ค คลอื่ น ที่มี
ความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั
5) ผูใ้ ช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั

6) ผู้เ ข้าชมหรือ ใช้งานสื่อ ออนไลน์ รวมทัง้ ระบบ แอปพลิเ คชัน่ อุปกรณ์ หรือ ช่อ งทาง
การสือ่ สารอื่นซึง่ ควบคุมดูแลโดยบริษทั
7) บุ ค คลอื่น ที่บ ริษัท เก็บ รวบรวมข้อ มูล ส่ว นบุ ค คล เช่ น ผู้ส มัค รงาน ครอบครัว ของ
เจ้าหน้าที่ ผูค้ ้าประกัน ผูร้ บั ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นต้น
ข้อ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันว่า “ท่าน”
นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว บริษทั อาจกาหนดให้มคี าประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว
(“ประกาศ”) ส าหรับ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริการของบริษัท เพื่อ ชี้แจงให้เ จ้าของข้อ มูล ส่ว นบุค คลซึ่งเป็ น
ผูใ้ ช้บริการได้ทราบถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ ูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย
ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ จ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ เป็ นการเฉพาะเจาะจง
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีมีค วามขัดแย้งกันในสาระสาคัญ ระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็ น
ส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถอื ตามความในประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของบริการนัน้
3. คานิ ยาม
- ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคล
นัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรมโดยเฉพาะ
- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ใ นมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อ มูลส่ว นบุคคลในทานองเดียวกันตามที่
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
เก็บรวบรวม บันทึก สาเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ใช้ กู้คนื เปิ ดเผย
ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทาลาย เป็ นต้น
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษทั
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
- ผู้ค วบคุมข้ อมูลส่ วนบุค คล หมายถึง บุค คลหรือ นิติบุค คลซึ่ง มีอ านาจหน้ าที่ต ัด สิน ใจ
เกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสังหรื
่ อในนามของผู้ควบคุ มข้อ มูล
ส่วนบุคคล ทัง้ นี้ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึง่ ดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวม
บริษทั เก็บรวบรวมหรือได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากเจ้า ของข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลโดยตรงในช่อ งทาง
ให้บริการต่าง ๆ เช่น ขัน้ ตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทาแบบสารวจ
หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นทีค่ วบคุมดูแลโดยบริษทั หรือเมื่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลติดต่อสือ่ สารกับบริษทั ณ ทีท่ าการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นทีค่ วบคุมดูแลโดยบริษทั เป็ นต้น
2) ข้อมูลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์อ อนไลน์ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริการอื่น ๆ ตามสัญ ญาหรือ ตามพันธกิจ เช่น การติดตาม
พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือสือ่ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษทั ด้วยการ
ใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น
3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่
แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ บริษทั เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจทิ ลั ของหน่วยงานของ
รัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์ สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูล
ส่วนบุคคลจากหน่ วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่ บริษทั มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดาเนินการจัดให้มี
ศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลกลางเพือ่ สนับสนุนการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชน
ผ่ า นระบบดิจิท ัล รวมถึง จากความจ าเป็ น เพื่อ ให้บ ริก ารตามสัญ ญาที่อ าจมีก ารแลกเปลี่ย นข้อ มู ล
ส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สญ
ั ญาได้
นอกจากนี้ ยัง หมายความรวมถึง กรณี ท่ีท่ า นเป็ น ผู้ใ ห้ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของบุ ค คลภายนอก
แก่ บริษทั ดังนี้ ท่านมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนัน้ หากเป็ นกรณี
ทีต่ อ้ งได้รบั ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ บริษทั
ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีเจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลปฏิเสธไม่ ให้ข้อมู ลที่ มีความจ าเป็ นในการให้บริการ
ของ บริษทั อาจเป็ นผลให้ บริษทั ไม่สามารถให้บริการนัน้ แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทงั ้ หมดหรือ
บางส่วน

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
โดยบริษัท จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อ มูลส่วนบุคคลเมื่อได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อ มูล
ส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อปฏิบตั ติ ามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจาเป็ น
ต่อการให้บริการหรือปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและบริษทั
2. เพือ่ ป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพ
3. เพือ่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

4. เพือ่ ผลประโยชน์อนั ชอบโดยกฎหมายของบริษทั กรณีมคี วามจาเป็ นเพือ่ ประโยชน์อนั ชอบธรรม
ในการดาเนินงานของบริษัท โดยบริษทั จะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็ นสาคัญ เช่น
เพือ่ ป้ องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้ องสิทธิเสรีภาพ และ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็ นต้น
5. เพื่อ การศึก ษาวิจ ัย หรือ สถิติ กรณี ท่ีมีก ารจัด ท าเอกสารประวัติศ าสตร์ห รือ จดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรือสถิติซ่ึงได้จดั ให้มมี าตรการปกป้ อง
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ คุม้ ครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
6. เพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐ กรณีมคี วามจาเป็ นต่อการปฏิบตั ติ ามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามอานาจรัฐทีบ่ ริษทั ได้รบั มอบหมาย
ในกรณีท่ี บริษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญา
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย หรือ เพื่อความจาเป็ นในการเข้าทาสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการดาเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทาให้บริษทั
ไม่สามารถดาเนินการ หรือให้บริการตามทีท่ ่านร้องขอได้ทงั ้ หมด หรือบางส่วน
6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริ ษทั เก็บรวบรวม
ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั จะใช้วธิ กี ารทีช่ อบด้วยกฎหมายและจากัด
เพียงเท่าทีจ่ าเป็ นตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษทั อันประกอบด้วย
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลระบุช่อื เรียกของท่านหรือข้อมูลจากทีร่ ะบุขอ้ มูลเฉพาะตัว
ของท่าน เช่น ชื่อ - นามสกุล, วันเดือนปี เกิด, อายุ, สัญชาติ,
เลขประจาตัวประชาชน, ลายมือชื่อ , ตาแหน่ง เป็ นต้น
ข้อมูลสาหรับการติดต่อ
ข้อ มูล สาหรับการติดต่อ ท่าน เช่น ที่อ ยู่, หมายเลขโทรศัพท์,
อีเมล, ชื่อผูใ้ ช้งานในสังคมออนไลน์ เป็ นต้น
ข้อมูลเอกสารทางราชการ
ข้อ มูล เอกสารราชการของท่ า น เช่ น ส าเนาบัต รประชาชน,
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาหนังสือเดินทาง เป็ นต้น
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อ มู ล ทางการเงิน ของท่ า น เช่ น ส าเนาหน้ า บัญ ชีธ นาคาร,
เลขบัตรเครดิต เป็ นต้น
ข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากเก็ บ รวบรวมของ ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมของบริษัท หรือระบบอัตโนมัติจาก
บริ ษั ท หรื อ ระบบอั ต โนมัติ จ าก อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษทั เช่น หมายเลข IP Address, Cookie,
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษทั
พฤติกรรมการใช้บริการ, ประวัตกิ ารสังซื
่ อ้ , ภาพถ่าย เป็ นต้น
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ
ละเอียดอ่อน
ข้อ มูล ศาสนา ข้อ มูล ความพิการ ประวัติอ าชญากรรม ข้อ มูล
ชีวภาพ (ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า) ข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพ เป็ นต้น

7. คุกกี้
บริษัทใช้คุกกี้ในทุกส่วนของเว็บไซต์ ซึ่งบริษัทให้ความสาคัญและใส่ใจในข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ต่อไปนี้บริษทั จะอธิบายว่า คุกกีค้ อื อะไร ทาไมบริษทั ถึงใช้คุกกีแ้ ละใช้อย่างไร และคุกกีอ้ ะไรบ้างที่บริษทั
ใช้งาน
คุกกี้ คือ ไฟล์ขอ้ มูลข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์
ในครัง้ แรก
คุ ก กี้บ างประเภทจะถู ก ลบ (หรือ หมดอายุ ) หลัง จากที่ท่ า นออกจากหน้ า เว็บ ไซต์ ห รือ คุ ก กี้
บางประเภทจะถูกจัดเก็บไว้ทเ่ี ครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านตามระยะเวลาทีก่ าหนด
เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อกี ครัง้ ระบบจะมีการตรวจสอบไฟล์คุกกือ้ ่นื ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของท่าน ซึ่งจะทาให้รู้ได้ว่า ท่านเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ นัน้ มาก่อนหรือไม่ และสามารถปรับแต่งข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ ตามการอ้างอิงการใช้งานของท่าน
คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่เป็ นอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เนื่องจากคุกกี้
ไม่ได้มกี ารบรรจุรหัสคอมพิวเตอร์ หรือเก็บข้อมูลสาคัญใดๆ ที่สามารถระบุความเป็ นตัวตนของท่าน
ให้กบั บริษทั
ท่านไม่จาเป็ นต้องยอมรับคุกกี้และท่านสามารถแก้ไขการตัง้ ค่าเบราว์เ ซอร์ของท่านเพื่อป้ องกันการ
ยอมรับคุกกี้ได้คลิกที่น่ีเพื่อดูคาแนะนาเกี่ยวกับวิธกี ารปิ ดการใช้งานคุกกี้โปรดทราบว่าถ้า ท่านปิ ดการ
ใช้งานคุกกี้ อาจทาให้บริก ารบางอย่างในเว็บไซต์ไม่ส ามารถใช้งานได้และข้อ มูล ที่ท่านจะได้ร ับ จาก
เว็บไซต์นนั ้ อาจไม่สมบูรณ์
บริษัท เก็บ รวบรวม และใช้คุ ก กี้ร วมถึง เทคโนโลยีอ่ืน ในลัก ษณะเดีย วกัน ในเว็บ ไซต์ หรือ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ท่อี ยู่ภายใต้ความดูแลของ บริษทั เช่น เพจเฟสบุ๊ค หรือ บนอุปกรณ์ของท่าน
ตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทัง้ นี้ เพื่อการดาเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษทั
และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็ นผูใ้ ช้งานได้รบั ความสะดวก และประสบการณ์ทด่ี ใี นการใช้งานบริการของบริษทั
และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนาไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของบริษทั ให้ตรงกับ
ความต้องการของท่านมากยิง่ ขึน้ โดยท่านสามารถตัง้ ค่าหรือลบการใช้งานคุกกีไ้ ด้ดว้ ยตนเองจากการตัง้
ค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

8. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึน้ อยู่กบั
ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมทีท่ ่านใช้บริการตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่าน
กับบริษทั หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็ นสาคัญ โดยวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้เป็ นเพียงกรอบ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เป็ นการทัวไป
่ ทัง้ นี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ท่เี กี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์
หรือบริการทีท่ ่านใช้งาน หรือมีความสัมพันธ์ดว้ ยเท่านัน้ ทีจ่ ะมีผลบังคับใช้กบั ข้อมูลของท่าน
1. เพื่อเข้าทาสัญญา หรือปฏิบตั หิ น้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษทั กับเจ้าของข้อมูล หรือปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามสัญญาระหว่างบริษทั กับบุคคลภายนอกเพือ่ ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล

2. เพือ่ ตอบคาถามและให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของข้อมูล
3. เพื่อ พัฒ นาและปรับ ปรุ ง สิน ค้า ผลิต ภัณ ฑ์ และบริก ารของบริษัท ให้ต อบสนองต่ อ ความ
ต้องการของเจ้าของข้อมูลมากยิง่ ขึน้
4. เพื่อ ให้ข้อมูล และแนะนาสินค้า ผลิต ภัณฑ์ การบริการ หรือ ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
รายการส่งเสริมการขาย หรือสิทธิประโยชน์ ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้รบั จากเจ้าของข้อ มูล ตามที่
เจ้าของข้อมูลได้ให้คายินยอม ตามทีท่ ่านได้ยนิ ยอมกับทางบริษทั
5. เพือ่ สารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ การทาวิจยั และจัดทาข้อมูลทางสถิติ เพือ่ ใช้ทางการตลาด
หรือการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินกิจการของบริษทั ตามทีท่ ่านได้ยนิ ยอมกับทางบริษทั
6. เพื่อประโยชน์ ใ นการบริห ารจัดการงานหรือ ดาเนินงานภายในของบริษัทที่จาเป็ นภายใต้
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
7. เพือ่ ตรวจสอบ กากับดูแล และรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารหรือสถานทีข่ องบริษทั
8. เพือ่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษทั เช่น การหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
9. เพื่อ ให้ข้อ มูล แก่ ห น่ ว ยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้ าที่ต ามกฎหมายตามที่หน่ ว ยงานภาครัฐ
ร้องขอ เช่นสานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ศาล
10. เพื่อดาเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียก
เก็บหนี้ การใช้สทิ ธิสวัสดิการต่าง ๆ ภาษี และหลักฐานการดาเนินธุรกรรมต่าง ๆ ทีก่ ฎหมายกาหนด
11. เพือ่ ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษทั เช่น การบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่านระบบ
Call Center, การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV
12. เพือ่ ใช้ในการสอบสวนและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ของบริษทั
13. ใช้ขอ้ มูลในการยืนยันตัวตนลูกค้า
14. วัตถุประสงค์อ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั คายินยอมชัดแจ้งจากท่าน
9. การส่งต่อและเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เ ปิ ดเผยและส่งต่อ ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่านไปยังหน่ ว ยงานภายนอก เว้นแต่ได้รบั
คายินยอมชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็ นไปตามกรณีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ต ามที่ระบุใ นนโยบายความเป็ นส่ว นตัว ฉบับนี้ บริษัทอาจจาเป็ นต้ อ ง
เปิ ดเผยหรือ แบ่งปั นข้อ มูล เฉพาะเท่ าที่จ าเป็ นแก่คู่ค้า ผู้ใ ห้บริการ หรือ หน่ ว ยงานภายนอก
โดย บริษทั จะจัดทาข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ ฎหมายกาหนด
2. บริษทั อาจเปิ ดเผยหรือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทั ในเครือ โดยจะเป็ นการประมวลผล
ข้อมูลภายใต้วตั ถุประสงค์ทร่ี ะบุในนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี้เท่านัน้
3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิ ดเผยข้อมูล หรือเปิ ดเผยต่อเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจเพือ่ ปฏิบตั ติ ามคาสังหรื
่ อคาขอทีช่ อบด้วยกฎหมาย

10. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ
บริษทั อาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยจะทาให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง
หรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวทีเ่ พียงพอ
11. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัท จะเก็บ รัก ษาข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่ า นไว้ ใ นระยะเวลาเท่ า ที่ข้อ มูล นัน้ ยัง มีค วามจ าเป็ น
ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านัน้ ตามรายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในนโยบาย ประกาศ
หรือตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้อ ง ทัง้ นี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อ มูลส่ว นบุคคลของท่านสิ้นความจ าเป็ น
ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว บริษทั จะทาการลบ ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาให้ข้อ มูล
ส่ว นบุค คลของท่า นไม่ ส ามารถระบุต ัว ตนได้ต่อ ไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายข้อ มูล
ส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี ในกรณีท่มี ขี อ้ พิพาท การใช้สทิ ธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนัน้ ต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนัน้ จะได้มีค าสังหรื
่ อค า
พิพากษาถึงทีส่ ุด
12. การปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เ หมาะสมเพื่อ ป้ อ งกันและรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการเข้ารหัสสาหรับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และควบคุ ม การเข้า ถึง ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่ า นเฉพาะผู้เ กี่ย วข้อ ง ทัง้ ในส่ว นของข้อ มูล ที่จ ัด เก็บ
ในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์
13. การเชื่อมต่อเว็บไซท์ หรือ บริ การภายนอก
บริการของบริษัท อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซท์ หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซท์ หรือ
บริก ารดัง กล่ า วอาจมีก ารประกาศนโยบายการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลที่ มีเ นื้ อ หาสาระแตกต่ า ง
จากนโยบายนี้ บริษทั ขอแนะนาให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซท์ หรือ
บริการนัน้ ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทัง้ นี้ บริษัทไม่มคี วามเกี่ยวข้อง และไม่มี
อานาจควบคุมถึงมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ หรือ บริการดังกล่าว และไม่สามารถ
รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือ การกระทาอันเกิดจากเว็บไซท์ หรือ บริการของ
บุคคลทีส่ าม
14. เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ได้แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบ กากับและให้คาแนะนา
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

15. สิ ทธิ ของท่านตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ท่านสามารถขอใช้สทิ ธิต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด และตามทีร่ ะบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้
ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทบ่ี ริษทั ได้ทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ในรูปแบบที่
สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทัวไปได้
่
ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ที างานได้โดยอัตโนมัติและ
สามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ
4. สิทธิในการขอลบหรือทาลายหรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
เมื่อข้อมูลนัน้ หมดความจาเป็ นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
5. สิทธิในการขอระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อ
ข้อมูลดังกล่าวหมดความจาเป็ น
6. สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้บริการเคยให้ไว้
7. สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
เมื่อใดก็ได้
16. โทษของการไม่ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายอาจมีผลเป็ นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของ บริษทั
(สาหรับเจ้าหน้ า ที่ห รือ ผู้ป ฏิบัติง านของบริษัท ) หรือ ตามข้อ ตกลงการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุ ค คล
(สาหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทัง้ นี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ท่ที ่านมีต่อ บริษทั และอาจ
ได้รบั โทษตามทีก่ าหนดโดยพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทัง้ กฎหมายลาดับ
รอง กฎ ระเบียบ คาสังที
่ เ่ กีย่ วข้อง
17. การร้องเรียนต่อหน่ วยงานผู้มีอานาจกากับดูแล
ในกรณีทท่ี ่านพบว่าบริษทั มิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิรอ้ งเรียน
ไปยังคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจกากับดูแลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทัง้ นี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว บริษทั ขอให้
ท่านโปรดติดต่อมายัง บริษัท เพื่อให้บริษัท มีโอกาสได้รบั ทราบข้อเท็จจริง และได้ช้แี จงในประเด็น
ต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก
18. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงนโยบายนี้ตามทีเ่ ห็นสมควร และจะทาการแจ้ง
ให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยมีวนั ที่มผี ลบังคับใช้ของแต่ละ
ฉบับแก้ไขกากับอยู่ อย่างไรก็ดี บริษทั ขอแนะนาให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่

อย่างสม่าเสมอ ผ่านช่องทางเฉพาะกิจกรรมทีบ่ ริษทั ดาเนินการ โดยเฉพาะก่อนทีท่ ่านจะทาการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษทั
การเข้าใช้งานผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บริก ารของบริษัท ภายหลังการบัง คับใช้น โยบายใหม่ ถือ เป็ นการ
รับ ทราบตามข้อ ตกลงในนโยบายใหม่ แ ล้ว ทัง้ นี้ โปรดหยุ ด การเข้า ใช้ ง านหากท่ า นไม่ เ ห็น ด้ว ย
กับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อมายังบริษทั เพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงต่อไป
19. การติ ดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ
หากท่านมีข้อ สงสัย ข้อ เสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัท หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สทิ ธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อ มูล
ส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี
1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
ชื่อ: บริษทั ซาวน่า อิตาเลีย (ประเทศไทย) จากัด
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 87 อาคารเอ็มไทย ออลซีซนเพลส
ั่
ชัน้ ที่ 10 ห้อง 5 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (+66) 2696 1111 หรือ (+66) 2620-0000
2) เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
สถานทีต่ ดิ ต่อ: 87 อาคารเอ็มไทย ออลซีซนเพลส
ั่
ชัน้ ที่ 10 ห้อง 5 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ช่องทางการติดต่อโทรศัพท์ : (+66) 2696 1111 หรือ (+66) 2620-0000
โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ประกอบการใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน/เลขทีห่ นังสือเดินทาง
• ข้อสงสัยเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิทต่ี อ้ งการใช้ตามกฎหมาย
• หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยู่ และอีเมลทีส่ ามารถติดต่อกลับได้
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

