
 

 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

บริษทั ซาวน่า อิตาเลีย (ประเทศไทย) จ ากดั 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. บทน า 
บริษัท ซาวน่า อิตาเลีย (ประเทศไทย) จ ากัดรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล     

สว่นบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของบรษิทัฯ ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกรวมว่า “บริษทั” ตระหนกัถงึความส าคญั
ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอื่นอนัเกี่ยวกบัท่าน (รวมเรยีกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมัน่  

ได้ว่า บริษัทมีความโปร่งใสและความรบัผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน    
ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

รวมถงึกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จงึไดถู้กจดัท าขึ้น
เพื่อชี้แจงแก่ท่านถงึรายละเอยีดเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย (รวมเรยีกว่า “ประมวลผล”) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการโดย บรษิทั รวมถงึเจา้หน้าทีแ่ละบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งผูด้ าเนินการแทนหรอื
ในนามของ บรษิทัโดยมเีนื้อหาสาระดงัต่อไปนี้ 

 
2. ขอบเขตการบงัคบัใช้นโยบาย 

นโยบายนี้ใชบ้งัคบักบัข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบั บรษิทัในปัจจุบนัและที่
อาจมใีนอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบรษิทั เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสญัญา หน่วย
ธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ด าเนินการโดย บริษัทฯ และรวมถึงคู่สญัญาหรือบุคคลภายนอก         
ทีป่ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรอืในนามของ บรษิทั (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้
ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชนั เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่น         
ทีค่วบคุมดแูลโดยบรษิทั (รวมเรยีกว่า “บริการ”) 

บุคคลมคีวามสมัพนัธก์บั บรษิทั ตามความในวรรคแรก รวมถงึ 
1) ลูกคา้บุคคลธรรมดา 
2) เจา้หน้าทีห่รอืผูป้ฏบิตังิาน ลูกจา้ง 
3) คู่คา้และผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบุคคลธรรมดา 
4) กรรมการ ผู้ร ับมอบอ านาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มี

ความสมัพนัธใ์นรปูแบบเดยีวกนัของนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั 
5) ผูใ้ชง้านผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทั 



 

 

6) ผู้เข้าชมหรือใช้งานสื่อออนไลน์ รวมทัง้ระบบ แอปพลิเคชัน่ อุปกรณ์ หรือช่องทาง    
การสือ่สารอื่นซึง่ควบคุมดแูลโดยบรษิทั 

7) บุคคลอื่นที่บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของ
เจา้หน้าที ่ ผูค้ ้าประกนั ผูร้บัประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 

 ขอ้ 1) ถงึ 6) เรยีกรวมกนัว่า “ท่าน” 
 
นอกจากนโยบายฉบบันี้แล้ว บรษิทั อาจก าหนดให้มคี าประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั 

(“ประกาศ”) ส าหรบัผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น
ผูใ้ชบ้รกิารได้ทราบถงึขอ้มูลส่วนบุคคลทีถู่กประมวลผล วตัถุประสงค์และเหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมาย 
ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึสทิธใินขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่จา้ของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลพงึมใีนผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้เป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทัง้นี้  ในกรณีที่มีความขดัแย้งกันในสาระส าคญัระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็น
สว่นตวัและนโยบายนี้ ใหถ้อืตามความในประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของบรกิารนัน้ 

 
3. ค านิยาม 

- ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้สามารถระบุตวับุคคล
นัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ 

- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบญัญัติไว้ในมาตรา 26 
แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแ้ก่ ขอ้มูลเชื้อชาต ิเผ่าพนัธุ์ 
ความคดิเหน็ทางการเมอืง ความเชื่อในลทัธ ิศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัิ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพกิาร ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพนัธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรอืข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามที่
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลประกาศก าหนด 

- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูสว่นบุคคล เช่น 
เกบ็รวบรวม บนัทกึ ส าเนา จดัระเบยีบ เกบ็รกัษา ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง ใช ้กู้คนื เปิดเผย 
สง่ต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ท าลาย เป็นตน้ 

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ บุคคลธรรมดาซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลที่ บรษิทั 
เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย 

- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกบัการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของผู้ควบคุมข้อมูล  
สว่นบุคคล ทัง้นี้ บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึง่ด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล 

 



 

 

4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั เกบ็รวบรวม 
     บรษิทั เกบ็รวบรวมหรอืไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มลูดงัต่อไปนี้  

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทาง
ใหบ้รกิารต่าง ๆ เช่น ขัน้ตอนการสมคัร ลงทะเบยีน สมคัรงาน ลงนามในสญัญา เอกสาร ท าแบบส ารวจ
หรอืใชง้านผลติภณัฑ์ บรกิาร หรอืช่องทางใหบ้รกิารอื่นทีค่วบคุมดูแลโดยบรษิทั หรอืเมื่อเจา้ของขอ้มูล
สว่นบุคคลตดิต่อสือ่สารกบับรษิทั ณ ทีท่ าการหรอืผ่านช่องทางตดิต่ออื่นทีค่วบคุมดแูลโดยบรษิทั เป็นตน้ 

2) ข้อมูลที่บรษิัท เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรอืสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสญัญาหรือตามพนัธกิจ เช่น การติดตาม
พฤตกิรรมการใชง้านเวบ็ไซต ์หรอืสือ่ประชาสมัพนัธอ์อนไลน์ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทั ดว้ยการ
ใชคุ้กกี ้(Cookies) หรอืจากซอฟตแ์วรบ์นอุปกรณ์ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล เป็นตน้ 

3) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทั เกบ็รวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยที่
แหล่งขอ้มูลดงักล่าวมอี านาจหน้าที่ มเีหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรอืได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่ บรษิทั เช่น การเชื่อมโยงบรกิารดจิทิลัของหน่วยงานของ
รฐัในการให้บรกิารเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสรจ็แก่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเอง การรบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นในฐานะที่ บรษิทัมหีน้าที่ตามพนัธกจิในการด าเนินการจดัให้มี
ศูนยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลางเพือ่สนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรฐัในการใหบ้รกิารประชาชน
ผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจ าเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล        
สว่นบุคคลกบัหน่วยงานคู่สญัญาได ้  

นอกจากนี้  ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก       
แก่ บรษิทั ดงันี้ ท่านมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการแจง้รายละเอยีดตามนโยบายน้ีหรอืประกาศของผลติภณัฑ์
หรอืบรกิาร ตามแต่กรณี ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ ตลอดจนขอความยนิยอมจากบุคคลนัน้หากเป็นกรณี 
ทีต่อ้งไดร้บัความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูแก ่บรษิทั 

 ทัง้นี้  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการให้บริการ         
ของ บรษิทัอาจเป็นผลให ้บรษิทัไม่สามารถใหบ้รกิารนัน้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดท้ัง้หมดหรอื
บางสว่น 

 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยบรษิัท จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูล    
สว่นบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดงัต่อไปนี้ 

1. เพื่อปฏบิตัติามสญัญา กรณีการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อความจ าเป็น
ต่อการใหบ้รกิารหรอืปฏบิตัติามสญัญาระหว่างเจา้ของขอ้มลูและบรษิทั 

2. เพือ่ป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพ  
3. เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมาย 



 

 

4. เพือ่ผลประโยชน์อนัชอบโดยกฎหมายของบรษิทั กรณีมคีวามจ าเป็นเพือ่ประโยชน์อนัชอบธรรม
ในการด าเนินงานของบรษิัท โดยบรษิทัจะพจิารณาถึงสทิธิของเจ้าของขอ้มูลเป็นส าคญั เช่น 
เพือ่ป้องกนัการฉ้อโกง การรกัษาความปลอดภยัในระบบเครอืข่าย การปกป้องสทิธเิสรภีาพ และ
ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลูเป็นตน้ 

5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ          
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรอืที่เกี่ยวกบัการศกึษาวจิยัหรอืสถติิซึ่งได้จดัให้มมีาตรการปกป้อง    
ทีเ่หมาะสมเพือ่คุม้ครองสทิธ ิและเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลู 

6. เพื่อปฏบิตัภิารกจิของรฐั กรณีมคีวามจ าเป็นต่อการปฏบิตัติามภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
หรอืการปฏบิตัหิน้าทีต่ามอ านาจรฐัทีบ่รษิทัไดร้บัมอบหมาย 

ในกรณีที ่บรษิทัมคีวามจ าเป็นต้องเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏบิตัติามสญัญา 
การปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย หรอื เพื่อความจ าเป็นในการเข้าท าสญัญา หากท่านปฏเิสธไม่ใหข้้อมูล
ส่วนบุคคลหรอื คดัค้านการด าเนินการประมวลผลตามวตัถุประสงค์ของกจิกรรม อาจมผีลท าให้บรษิทั 
ไม่สามารถด าเนินการ หรอืใหบ้รกิารตามทีท่่านรอ้งขอไดท้ัง้หมด หรอืบางสว่น  

 
6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั เกบ็รวบรวม 

ในการเกบ็รวบรวม และเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิทัจะใชว้ธิกีารทีช่อบดว้ยกฎหมายและจ ากดั
เพยีงเท่าทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของบรษิทั อนัประกอบดว้ย 

 

ประเภทขอ้มลูสว่นบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 
ขอ้มลูเฉพาะตวับุคคล ขอ้มูลระบุชื่อเรยีกของท่านหรอืขอ้มูลจากทีร่ะบุขอ้มูลเฉพาะตวั

ของท่าน เช่น ชื่อ - นามสกุล, วนัเดือนปีเกิด, อายุ, สญัชาติ,  
เลขประจ าตวัประชาชน, ลายมอืชื่อ , ต าแหน่ง เป็นตน้ 

ขอ้มลูส าหรบัการตดิต่อ ข้อมูลส าหรบัการติดต่อท่าน เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, 
อเีมล, ชื่อผูใ้ชง้านในสงัคมออนไลน์ เป็นตน้ 

ขอ้มลูเอกสารทางราชการ ข้อมูลเอกสารราชการของท่าน เช่น ส าเนาบัตรประชาชน, 
ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ขอ้มลูทางการเงนิ ข้อมูลทางการเงินของท่าน เช่น ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร,      
เลขบตัรเครดติ เป็นตน้ 

ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมของ
บริษัท หรือระบบอัตโนมัติจาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบรษิทั 

ขอ้มูลที่ได้จากเก็บรวบรวมของบรษิัท หรอืระบบอตัโนมตัิจาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบรษิทั เช่น หมายเลข IP Address, Cookie, 
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร, ประวตักิารสัง่ซือ้, ภาพถ่าย เป็นตน้ 

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม
ละเอยีดอ่อน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคีวามละเอยีดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ 
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมูล
ชวีภาพ (ขอ้มลูภาพจ าลองใบหน้า) ขอ้มลูเกีย่วกบัสุขภาพ เป็นตน้ 



 

 

7. คกุก้ี 
บรษิัทใช้คุกกี้ในทุกส่วนของเวบ็ไซต์  ซึ่งบรษิัทให้ความส าคญัและใส่ใจในขอ้มูลส่วนตวัของท่าน 

ต่อไปนี้บรษิทัจะอธบิายว่า คุกกีค้อือะไร ท าไมบรษิทัถงึใชคุ้กกีแ้ละใชอ้ย่างไร และคุกกีอ้ะไรบา้งที่บรษิทั
ใชง้าน 

คุกกี้ คอื ไฟล์ขอ้มูลขอ้ความขนาดเล็กที่ส่งไปที่เครื่องคอมพวิเตอร์ของท่านเมื่อเขา้ใช้งานเวบ็ไซต ์
ในครัง้แรก 

คุกกี้บางประเภทจะถูกลบ (หรือหมดอายุ)  หลังจากที่ท่านออกจากหน้าเว็บไซต์หรือคุกกี้             
บางประเภทจะถูกจดัเกบ็ไวท้ีเ่ครื่องคอมพวิเตอรข์องท่านตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

เมื่อท่านกลบัมาใชง้านเวบ็ไซตอ์กีครัง้ ระบบจะมกีารตรวจสอบไฟลค์ุกกือ้ื่นๆ ในเครื่องคอมพวิเตอร์
ของท่าน ซึ่งจะท าให้รู้ได้ว่าท่านเคยเขา้ใช้งานเวบ็ไซต์ นัน้มาก่อนหรอืไม่ และสามารถปรบัแต่งขอ้มูล
และรายละเอยีดต่างๆ ตามการอา้งองิการใชง้านของท่าน 

คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพวิเตอร์และไม่เป็นอนัตรายกบัเครื่องคอมพวิเตอรข์องท่าน เนื่องจากคุกกี้
ไม่ได้มกีารบรรจุรหสัคอมพวิเตอร์ หรอืเก็บข้อมูลส าคญัใดๆ ที่สามารถระบุความเป็นตวัตนของท่าน
ใหก้บับรษิทั 

ท่านไม่จ าเป็นต้องยอมรบัคุกกี้และท่านสามารถแก้ไขการตัง้ค่าเบราวเ์ซอรข์องท่านเพื่อป้องกนัการ
ยอมรบัคุกกี้ได้คลกิที่นี่เพื่อดูค าแนะน าเกี่ยวกบัวธิกีารปิดการใช้งานคุกกี้โปรดทราบว่าถ้าท่านปิดการ  
ใช้งานคุกกี้ อาจท าให้บรกิารบางอย่างในเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้และข้อมูลที่ท่านจะได้รับจาก
เวบ็ไซตน์ัน้อาจไม่สมบูรณ์ 

บริษัทเก็บรวบรวม  และใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์  หรือสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ บรษิทั เช่น เพจเฟสบุ๊ค หรอื บนอุปกรณ์ของท่าน
ตามแต่บรกิารที่ท่านใช้งาน    ทัง้นี้ เพื่อการด าเนินการด้านความปลอดภยัในการใหบ้รกิารของบรษิทั 
และเพื่อใหท้่านซึ่งเป็นผูใ้ชง้านได้รบัความสะดวก  และประสบการณ์ทีด่ใีนการใชง้านบรกิารของบรษิทั 
และขอ้มูลเหล่านี้จะถูกน าไปเพื่อปรบัปรุงเวบ็ไซต์ หรอื สื่อประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ของบรษิทั ใหต้รงกบั
ความตอ้งการของท่านมากยิง่ขึน้ โดยท่านสามารถตัง้ค่าหรอืลบการใชง้านคุกกีไ้ดด้ว้ยตนเองจากการตัง้
ค่าในเวบ็เบราวเ์ซอร ์(Web Browser) ของท่าน 
 
8. วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการ  ซึ่งขึน้อยู่กบั
ประเภทของผลติภณัฑห์รอืบรกิารหรอืกจิกรรมทีท่่านใชบ้รกิารตลอดจนลกัษณะความสมัพนัธ์ของท่าน
กบับรษิทัหรอืขอ้พจิารณาในแต่ละบรบิทเป็นส าคญั โดยวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวด้งัต่อไปนี้เป็นเพยีงกรอบ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบรษิัท เป็นการทัว่ไป ทัง้นี้ เฉพาะวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกบัผลติภณัฑ์  
หรอืบรกิารทีท่่านใชง้าน หรอืมคีวามสมัพนัธด์ว้ยเท่านัน้ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชก้บัขอ้มลูของท่าน 

1. เพื่อเขา้ท าสญัญา หรอืปฏบิตัหิน้าที่ตามสญัญาระหว่างบรษิทักบัเจ้าของขอ้มูล หรอืปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามสญัญาระหว่างบรษิทักบับุคคลภายนอกเพือ่ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลู 



 

 

2. เพือ่ตอบค าถามและใหค้วามช่วยเหลอืแก่เจา้ของขอ้มลู 
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของเจา้ของขอ้มลูมากยิง่ขึน้ 
4. เพื่อให้ข้อมูลและแนะน าสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือประชาสมัพนัธ์ทางการตลาด

รายการส่งเสรมิการขาย หรอืสทิธิประโยชน์ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้รบัจากเจ้าของข้อมูล ตามที่
เจา้ของขอ้มลูไดใ้หค้ ายนิยอม ตามทีท่่านไดย้นิยอมกบัทางบรษิทั 

5. เพือ่ส ารวจความคดิเหน็ วเิคราะห ์การท าวจิยั และจดัท าขอ้มลูทางสถติ ิเพือ่ใชท้างการตลาด 
หรอืการพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินกจิการของบรษิทั ตามทีท่่านไดย้นิยอมกบัทางบรษิทั 

6. เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการงานหรอืด าเนินงานภายในของบรษิัทที่จ าเป็นภายใต้
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  

7. เพือ่ตรวจสอบ ก ากบัดแูล และรกัษาความปลอดภยับรเิวณอาคารหรอืสถานทีข่องบรษิทั 
8. เพือ่การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั เช่น การหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 
9. เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของรฐัที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายตามที่หน่วยงานภาครัฐ     

รอ้งขอ เช่นส านกังานต ารวจแห่งชาต ิส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ กรมสรรพากร ศาล 
10. เพื่อด าเนินกจิกรรมใด ๆ ทางบญัชแีละการเงนิ เช่น การตรวจสอบบญัชี การแจง้และเรยีก

เกบ็หนี้ การใชส้ทิธสิวสัดกิารต่าง ๆ ภาษ ีและหลกัฐานการด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ทีก่ฎหมายก าหนด 
11. เพือ่ประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั เช่น การบนัทกึเสยีงการรอ้งเรยีนผ่านระบบ 

Call Center, การบนัทกึภาพผ่านกลอ้ง CCTV  
12. เพือ่ใชใ้นการสอบสวนและปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืหน้าทีต่ามกฎหมาย

ของบรษิทั 
13. ใชข้อ้มลูในการยนืยนัตวัตนลูกคา้ 
14. วตัถุประสงคอ์ื่น ๆ ทีไ่ดร้บัค ายนิยอมชดัแจง้จากท่าน 

 
9. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัหน่วยงานภายนอก เว้นแต่ได้รบั       
ค ายนิยอมชดัแจง้จากท่าน หรอืเป็นไปตามกรณีดงัต่อไปนี้ 

1. เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบับนี้  บรษิัทอาจจ าเป็นต้อง
เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่คู่ค้า  ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก     
โดย บรษิทัจะจดัท าขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตามทีก่ฎหมายก าหนด 

2. บรษิทัอาจเปิดเผยหรอืแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บรษิทัในเครอื โดยจะเป็นการประมวลผล
ขอ้มลูภายใตว้ตัถุประสงคท์ีร่ะบุในนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ีเท่านัน้ 

3. กฎหมายหรอืกระบวนการทางกฎหมายบงัคบัให้เปิดเผยข้อมูล หรอืเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน 
เจา้หน้าทีร่ฐั หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจเพือ่ปฏบิตัติามค าสัง่หรอืค าขอทีช่อบดว้ยกฎหมาย  



 

 

10. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยงัต่างประเทศ 
บรษิทัอาจจะสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัต่างประเทศ โดยจะท าใหแ้น่ใจว่าประเทศปลายทาง

หรอืหน่วยงานปลายทางมมีาตรฐานและนโยบายในการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัทีเ่พยีงพอ 
 

11. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนัน้ยังมีความจ าเป็น      

ตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเท่านัน้ ตามรายละเอยีดที่ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบาย ประกาศ
หรอืตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจ าเป็น    
ตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวแล้ว บรษิทัจะท าการลบ ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืท าให้ข้อมูล  
ส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายข้อมูล     
ส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มขีอ้พพิาท การใช้สทิธิหรอืคดคีวามอนัเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรกัษาข้อมูลนัน้ต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนัน้จะได้มีค าสัง่หรือค า
พพิากษาถงึทีสุ่ด 

 
12. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจดัการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน โดยมกีารเขา้รหสัส าหรบัการส่งขอ้มูลผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต
และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง  ทัง้ในส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บ          
ในรปูแบบเอกสารและอเิลก็ทรอนิกส ์
 
13. การเช่ือมต่อเวบ็ไซท์ หรือ บริการภายนอก 

บรกิารของบรษิัท อาจมกีารเชื่อมต่อไปยงัเว็บไซท์ หรอืบรกิารของบุคคลที่สาม ซึ่งเวบ็ไซท์ หรอื
บริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่าง       
จากนโยบายนี้ บรษิทัขอแนะน าให้ท่านศกึษานโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซท์ หรอื 
บรกิารนัน้ ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทัง้นี้ บรษิัทไม่มคีวามเกี่ยวข้อง  และไม่มี
อ านาจควบคุมถงึมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซต์ หรอื บรกิารดงักล่าว และไม่สามารถ
รบัผดิชอบต่อเน้ือหา นโยบาย ความเสยีหาย หรอื การกระท าอนัเกิดจากเว็บไซท์ หรอื บรกิารของ
บุคคลทีส่าม 
 
14. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทัไดแ้ต่งตัง้เจา้หน้าทีคุ่ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบ ก ากบัและใหค้ าแนะน า
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถงึการประสานงานและให้ความร่วมมือกบั
ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูล
สว่นบุคคล พ.ศ. 2562 



 

 

15. สิทธิของท่านตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ท่านสามารถขอใชส้ทิธติ่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด และตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ีได้
ดงัต่อไปนี้ 

1. สทิธใินการขอเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคล 
2. สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 
3. สทิธใินการขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีทีบ่รษิทัได้ท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่

สามารถอ่านหรอืใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอตัโนมตัิและ
สามารถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตัิ 

4. สทิธใินการขอลบหรอืท าลายหรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลได้  
เมื่อขอ้มลูนัน้หมดความจ าเป็นหรอืเมื่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลถอนความยนิยอม 

5. สทิธใินการขอระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรอืเมื่อ
ขอ้มลูดงักล่าวหมดความจ าเป็น 

6. สทิธใินการถอนความยนิยอม ในการประมวลผลขอ้มลูทีผู่ใ้ชบ้รกิารเคยใหไ้ว้ 
7. สทิธใินการขอคดัคา้น เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูล

เมื่อใดกไ็ด ้

16. โทษของการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การไม่ปฏบิตัติามนโยบายอาจมผีลเป็นความผดิและถูกลงโทษทางวนิัยตามกฎเกณฑ์ของ บรษิทั 

(ส าหรบัเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัท) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(ส าหรบัผู้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ทัง้นี้ ตามแต่กรณีและความสมัพนัธ์ที่ท่านมตี่อบรษิทั และอาจ
ไดร้บัโทษตามทีก่ าหนดโดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทัง้กฎหมายล าดบั
รอง กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
17. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากบัดแูล 

ในกรณีทีท่่านพบว่าบรษิทั มไิดป้ฏบิตัติามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธริอ้งเรยีน
ไปยงัคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจก ากบัดแูลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดย
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืตามกฎหมาย ทัง้น้ี ก่อนการรอ้งเรยีนดงักล่าว บรษิทั ขอให้
ท่านโปรดติดต่อมายงั บรษิัท เพื่อให้บรษิัท มโีอกาสได้รบัทราบข้อเท็จจริง และได้ชี้แจงในประเด็น    
ต่าง ๆ รวมถงึจดัการแกไ้ขขอ้กงัวลของท่านก่อนในโอกาสแรก 
 
18. การปรบัปรงุแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทัอาจพจิารณาปรบัปรุง แก้ไขหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายนี้ตามทีเ่หน็สมควร และจะท าการแจ้ง
ให้ท่านทราบผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ หรอื สื่อประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ โดยมวีนัที่มผีลบงัคบัใช้ของแต่ละ
ฉบบัแก้ไขก ากบัอยู่ อย่างไรกด็ ีบรษิทัขอแนะน าใหท้่านโปรดตรวจสอบเพื่อรบัทราบนโยบายฉบบัใหม่



 

 

อย่างสม ่าเสมอ ผ่านช่องทางเฉพาะกจิกรรมทีบ่รษิทั ด าเนินการ โดยเฉพาะก่อนทีท่่านจะท าการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลแก่บรษิทั 

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทภายหลังการบังคบัใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการ
รับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทัง้นี้  โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วย            
กบัรายละเอยีดในนโยบายฉบบันี้ โปรดตดิต่อมายงับรษิทั เพือ่ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

 
19. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 

หากท่านมีข้อสงสยั ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล    
ส่วนบุคคลของบรษิัท หรอืเกี่ยวกบันโยบายนี้ หรอืท่านต้องการใช้สทิธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล   
สว่นบุคคล ท่านสามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่

1) ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
     ชื่อ: บรษิทั ซาวน่า อติาเลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

             สถานทีต่ดิต่อ: 87 อาคารเอม็ไทย ออลซซีัน่เพลส ชัน้ที ่10 หอ้ง 5 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี  
                                เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: (+66) 2696 1111 หรอื (+66) 2620-0000 
2) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

สถานทีต่ดิต่อ: 87 อาคารเอม็ไทย ออลซซีัน่เพลส ชัน้ที ่10 หอ้ง 5 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

       ช่องทางการตดิต่อโทรศพัท ์: (+66) 2696 1111 หรอื (+66) 2620-0000 
โดยแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนี้ประกอบการใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

• ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง 
• ขอ้สงสยัเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืสทิธทิีต่อ้งการใชต้ามกฎหมาย 
• หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู่ และอเีมลทีส่ามารถตดิต่อกลบัได ้

                                   ประกาศ ณ วนัที ่30 พฤษภาคม 2565 
 

 
 
 
                                                                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 


