
Privacy Notice 
“21 SALADAENG”  a property registered under Omac Limited (“We,” “Us,” “Our”) has a measure to 

protect your Personal Data. We shall ensure you that your Personal Data is handled in accordance with 

the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) in Thailand (“Thai PDPA”) and other applicable laws. 

1. Definitions  Terms and Definitions used in this Privacy Notice are set out in the details as below: 

Personal Data: means as specified in clause 2 “Types of Personal Data Collected”. 

Data Controller: means a natural or legal person who has powers and duties to make decision regarding 

the collection, storage, usage and disclosure of Personal Data. 

Data Processor: means a natural or legal person who proceeds the collection, storage, usage or 

disclosure of Personal Data according to the order or on behalf of Data Controller; however, such 

natural or legal person who proceeds such activities is not Data Controller. 

Data Subject: means any individual person who can be identified, directly or indirectly, via Personal 

Data. 

Person: means a natural person. 

Business Partners: means a natural or legal person who directly or indirectly controls us, is controlled by 

us, owns us, is owned by us, manages us, is managed by us; including any legal entities whom we 

discloses, transfers, or receives Personal Data, for example, consulting and law firms, telemarketing 

companies, co-brand partners, correspondent banks, recruitment agencies, business alliances, external 

service providers (suppliers, vendors, outsources) and/or government affairs or regulators in order to 

comply with applicable laws. 

DPO: Data Protection Officer. 

 

2. Types of Personal Data  

Collected Personal data refers to information about an individual from which that person can be 

identified whether by either a direct or an indirect means. However, Personal Data does not include 

information of deceased person and anonymous data. 

Personal Data includes: 

Identity Data: data about individuals which can be used to identify specific individual, whether by a 

direct or an indirect means such as name, surname, date/ month/ year of birth, gender, ID number, 

driving license number, passport number and marital status. 

Contact Data: such as email address and phone number. 

 



Sensitive Data: such as ethnicity, beliefs, religion, health information (including food and general 

allergies) and biometric data, including criminal history data. In the event that we have unintentionally 

received it and has no intention to collect such data, and the data is not intended to be used to facilitate 

your stays at our property, We will not process your sensitive data. 

Financial and Transactional Data: such as bank account number, credit card number and debit card 

number, monthly income and payment information. 

Technical and Usage Data: such as IP Address, login information, website browsing information, cookie 

ID, device types, platforms, and other technologies used to access the our websites. 

Profile Data: such as username and password, purchase history, interests, likes and information from 

survey responses. 

Marketing and Communication Data: such as your preferences in receiving marketing materials from us, 

and from third party. These also include contact information you have with us, such as tape record when 

contact is made via contact center or from other social media channels. 

 

Personal Data excludes: 

- Personal Data which is publicly available at the point of collection. 

- Business contact information such as business phone number and business address. 

- Anonymous data. 

- Deceased Person. 

 

We also collect, store, use, and disclose aggregated data, such as statistical, and demographic 

information. The aggregated data may be derived from your Personal Data; however, the data is not 

considered as Personal Data since it cannot be used to identify a specific individual. For example, we 

may use some of your information after the process of anonymization in order to create statistical 

information of people who make a reservation through our website. We are aware that the data used 

must not be able to revert to identifiable information. If the data is then able to be used to identify a 

specific individual, we will consider it as Personal Data and processed in accordance with this Privacy 

Notice. 

 

3. Third-party Links 

Our website may lead you to a third-party website when you access the website. Such action may allow 

other websites to collect, store, use, or disclose your Personal Data. We are not responsible for any 

processing activities of Personal Data occurred on other websites. Hence, we encourage you to read the 

privacy notice of every websites you visit, for the interests of your data privacy. 

 

 



4. Legal Basis 

We will process your Personal Data under following legal basis: 

Consent: We process Personal Data based on consensual basis. In the event that you have provided us 

explicit consent to us, we will process your Personal Data within the scope of the purpose we have 

informed you. 

Contract: We process Personal Data under the contractual basis. We use this legal basis when the 

processing of Personal Data is necessary to fulfill the contract for which you are a part of, or to use in 

fulfilling your request prior to entering into the contract. For example, processing your Personal Data is 

crucial to our ability to provide products and services as well as internal processes in achieving 

contractual objectives. 

Legal Obligation: We process personal data in accordance with legal compliance, such as the prevention 

and detection of irregular transactions which may involve with illegal activities. For example, we have 

legal obligation to report your personal data to the Revenue Department or other government affairs as 

required by law. 

Vital Interest: We process personal data under the necessity emergency medical situation to protect 

your life and death or another natural person. 

Legitimate Interest: We process Personal Data under the necessity to take steps for our legitimate 

interests or other individual or juristic person which are not overriding your interests or your 

fundamental rights and freedoms. 

However, if you do not provide Personal Data to us, it may affect your inconveniences and may not be in 

compliance with our contract. Furthermore, it may affect certain legal compliance which can result in 

penalties. 

 

5. Purpose of Personal Data Processing 

As our customers, we collect, store, use, or disclose your Personal Data, for the following purposes; 

- To manage, provide, improve and develop products and services. 

- To carry out the contract with our Business Partners. 

- To comply with relevant laws and regulations. 

- To provide any other benefits that you have given consent for. 

- To provide the following marketing & communication activities such as promotion, opting out 

from marketing materials, cookies. 

- To meet the purpose of procurement, product quality inspection and services/products 

performance assessment. 

In the event that we wish to process sensitive data other than to facilitate your stays at our property, we 

have to acquire your explicit consent before or during the collection of such data. 



However, the collection, storage, usage, or disclosure of Personal Data will be processed on legal basis. 

We may process your Personal Data on different legal basis, depending on the purpose of data 

processing. 

 

6. Personal Data Disclosure 

We may disclose your Personal Data to government agencies and our Business Partners for the purposes 

stated in clause 5 “Purpose of Personal Data Processing” and government affairs or regulators in order 

to comply with the law. 

 

7. Cross Boarder Transfer of Personal Data 

We will not transfer personal data outside Thailand unless the personal data is protected with the same 

or higher standard of protection under this Notice. In the event that we have necessity to send or 

disclose customers’ personal data internationally, we will create personal data protection agreement or 

contract with the contracting partner in that country. 

 

8. Data Security 

We classify your Personal Data as confidential information and apply various security measures to be 

responsible for maintaining the confidentiality and safety of customer Personal Data in accordance to 

the agreements. 

 

9. Data Retention 

We will retain your personal data for as long as necessary to achieve the purposes for which we have 

collected it for. If you have ended your business relationship with us, we will retain your personal data in 

accordance with our Privacy Policy, for a period of 10 years, or as required by law, in order to ensure the 

provision of products or services to you, and for legal purposes. However, at the end of the said period, 

we will destroy your personal data. 

 

10. Data Subject Rights 

You have rights under the Personal Data Protection law that you should be aware of. You can make a 

request by using the contact channel provided in the section “11. Contact Us.”  

 

 

 



11.  Contact US 

We will process your request as soon as possible, which may take up to 30 days or more, depending on 

the volume and complexity of the request. 

Right to Withdraw Consent: 

You have the right to withdraw your consent on which the collection, storage, usage, or disclosure is 

based on at any time. As a result, we will stop the processing of your information as soon as possible 

and if we do not have other lawful basis which allow us to process your Personal Data, we will then 

delete your information. 

Right to Access:  

You have the right to request access and to obtain a copy of your Personal Data related to you under our 

responsibility or to request disclosure of the acquisition of the Personal Data obtained without your 

consent. Once we have received the request, will proceed to comply within 30 days or more, depending 

on the volume and complexity of the request. 

Right to Rectification: 

 You have the right to request correction and rectification on your Personal Data to ensure that the data 

is correct, up-to-date, and complete. 

Right to Data Portability:  

You have the right to request us to send or transmit your Personal Data to another Data Controller by 

the transmission that can be done with automatic means. You also have the right to receive directly your 

Personal Data in the format that we send or transfer to another Data Controller, except where it is not 

technically feasible. 

Right to Erasure:  

You have the right to request us to erase, destroy, or anonymized your Personal Data in the cases stated 

below: 

- Personal Data is no longer necessary for the purpose in which it is collected for. 

- You withdraw consent in processing Personal Data and we have no legal ground for further 

retaining or processing activity. 

- You object processing of Personal Data for direct marketing purposes. 

- Processing of Personal Data is unlawful. 

Right to Restriction of Processing:  

You have the right to restrict the processing of Personal Data if the stated conditions are met: 

- Processing of Personal Data is no longer necessary but we can demonstrate that there is a 

compelling legitimate ground. 

- Processing of Personal Data is unlawful but you want to restrict the processing activity instead 

of deletion. 

- Personal Data is under review for completeness and accuracy upon your request. 



- Processing of Personal Data is carried out for the establishment, compliance, or exercise 

/defense of legal claims. 

Right to Object:  

You have the right to object the processing of Personal Data if the stated conditions are met: 

- Personal Data is being processed for direct marketing purposes. 

- Personal Data is being processed for research purposes either in the field of science, history, or 

statistics, unless it is necessary to performance of a task carried out for reasons of public 

interest. 

- Personal Data is collected for our necessity to carry out public tasks or for other legitimate 

ground. Unless we are able to demonstrate higher legitimate grounds, or the processing activity 

is to establish legal claims or compliance. 

Right to Lodge a Complaint:  

You have the right to submit complaint to the relevant government agencies in the event that our 

employees, vendors, contractors violate or fail to comply with the personal data protection 

requirements. 

 

11. Contact Us 

If you wish to exercise data subject rights or if you have any question or complaint, you can contact us 

via: 

Omac Limited 

21 Saladaeng Road, Soi Yommarat, Bangrak, Bangkok 10500 

Email: admin@21saladaeng.com 

 manager@21saladaeng.com 

 

 

 

 

 

mailto:admin@21saladaeng.com


ประกาศความเป็นส่วนตวั 

“21 ศาลาแดง” ซึ่งเป็นสถานที่พกัจดทะเบียนภายใต้บรษิัทโอแมค จ ากดั (“เรา”) มมีาตรการในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยในเนื้อหาของเอกสารฉบบันี้ เราจะท าให้ท่านแน่ใจว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านได้รบัการจดัการที่เป็นไปตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. นิยาม 

ข้อความ หรอื ค าใด ๆ ที่ใช้ในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ให้มคีวามหมายตามที่ระบุไว้
ดงัต่อไปนี้ : 

i. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data): ก าหนดให้ความหมายเป็นไปตามหวัข้อ 2 “ประเภท
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม” 

ii. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller): หมายถึง บุคคลหรอืนิติบุคคล ซึ่งมอี านาจ
หน้าที่ตดัสนิใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

iii. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor): หมายถึง บุคคลหรอืนิติบุคคล ซึ่ง
ด าเนินการเกี่ยวกบัการเก็บ รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนาม
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้นี้ บุคคลหรอืนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

iv. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject): หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถระบุตวัตนถึงบุคคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม  

v. บุคคล (Person): หมายถึง บุคคลธรรมดา 
vi. คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partners): หมายถึง บุคคลหรอืนิติบุคคล ที่เราควบคุม หรอืถูก

ควบคุมโดยเรา หรอืเป็นบรษิัทภายใต้เครอืของเรา หรอืถูกบรหิารโดยเรา ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล
ใด ๆ ที่เราเปิดเผย โอน ส่งต่อ หรอืได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้านัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น 
บรษิัทที่ปรกึษาและบรษิัทที่ปรกึษาทางกฎหมาย บรษิัทผู้ให้บรกิารการตลาดทางโทรศัพท์ 
พนัธมติรทางธุรกิจ ธนาคาร บรษิัทตวัแทน บรษิัทจดัหางาน ผู้ให้บรกิารภายนอก (เช่น ซพั
พลายเออร์ ผู้ขาย หรอืเอาต์ซอร์ซ) และ/หรอืหน่วยงานรฐั หรอืหน่วยงานก ากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง 

vii. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer (DPO)): เจ้าหน้าที่หรอื
คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา 



2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุตวัตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้เสียชวีติและ
ข้อมูลที่ไม่ระบุตวัตน (anonymous data) 

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง: 

i. ข้อมูลตัวตน (Identity Data): ข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตวัตนบุคคลที่
เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะด้วยวธิีทางตรงหรอืทางอ้อมเช่น ชื่อ นามสกุล วนั/เดอืน/ปีเกิด เพศ 
หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลขใบขบัขี่ หมายเลขหนังสอืเดินทาง และสถานภาพการ
สมรส 

ii. ข้อมูลติดต่อ (Contact Data): เช่น ข้อมูลอีเมล หรอืหมายเลขโทรศพัท์ 
iii. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data): เช่น ข้อมูลชาติพนัธุ์ ความเชื่อ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ 

(รวมถึงข้อมูลการแพ้อาหารและข้อมูลการแพ้ทัว่ไป) และ ข้อมูลชีวภาพ (biometrics data) 
รวมถึงข้อมูลประวตัิอาชญากรรม โดยในกรณีที่เราได้รบัข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่ได้ตัง้ใจ และไม่
มคีวามประสงค์ที่จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรอื เปิดเผยข้อมูลดงักล่าว และข้อมูลดงักล่าวไม่ได้มี
ไว้เพื่อใช้อ านวยความสะดวกให้ท่านในการเข้าพกัที่ เรา โดยที่ เราจะไม่ประมวลผลข้อมูล
อ่อนไหวของท่าน 

iv. ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการท าธุรกรรม (Financial and Transactional 
Data): เช่น หมายเลขบญัชธีนาคาร หมายเลขบตัรเครดิตและหมายเลขบตัรเดบติ รายได้ต่อ
เดอืน และข้อมูลการช าระเงนิ 

v. ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลการใช้งาน (Technical and Usage Data): เช่น ข้อมูล IP 
Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลการท่องเว็บไซต์ คุกกี้ ID ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เข้าถึง แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยอีื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์  

vi. ข้อมูลโปรไฟล์ (Profile Data): เช่น ชื่อผู้เข้าใช้และรหสัผ่าน ประวตัิการซื้อ ความสนใจ 
ความชอบ และข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจ 

vii. ข้อมูลการตลาด และข้อมูลการส่ือสาร (Marketing and Communication Data): การ
ตัง้ค่าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการรบัข้อมูลการตลาดจากเราและจากบุคคลที่สาม 
ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลการติดต่อกบัเราเช่น เทปบนัทึกกรณีที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อทางคอลเซน
เตอร์ หรอืผ่านทางช่องทาง Social Media อื่น ๆ เป็นต้น 



ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ไม่รวมถึง: 

i. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ณ ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
ii. ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ เช่นหมายเลขโทรศพัท์ของบรษิัท หรอืที่อยู่ของบรษิัท 
iii. ข้อมูลที่ไม่ระบุตวัตน (anonymous data) 
iv. ข้อมูลของผู้เสยีชวีติ 

นอกจากนัน้ เราได้เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชงิสถิติ หรอืข้อมูล
ประชากร ทัง้นี้ข้อมูลโดยรวมนัน้อาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดงักล่าว
ไม่นับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตวัตนของท่านได้ 
ตวัอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลบางส่วนของท่านโดยท าให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม (anonymous data) 
เพื่อค านวณอตัราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรอืท าข้อมูลเชงิสถิติต่าง ๆ อย่างไรก็ตามหากข้อมูล
สามารถกลบัมาใช้เพื่อระบุตวัตนได้ เราจะถือว่าข้อมูลดงักล่าวนัน้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะปฏิบตัิ
ตามประกาศความเป็นส่วนตวันี้  

3. ลิงค์บุคคลท่ีสาม (Third-party Links) 

เว็บไซต์ของเราอาจน าท่านไปยงัเว็บไซต์ของบุคลที่สาม ซึ่งกิจกรรมนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ของบุคคล
ที่สามนัน้ สามารถเก็บ รวบรวม ใช้ หรอื เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และเราไม่สามารถ
รบัผดิชอบต่อกิจกรรมประมวลผลข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์อื่น ดงันัน้เราสนับสนุนให้ท่านอ่าน
ประกาศความเป็นส่วนตวัของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมเพื่อประโยชน์ในเรื่องความเป็นส่วนตวัของ
ตวัท่านเอง 

4. ฐานกฎหมาย (Legal Basis) 

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานกฎหมายดงัต่อไปนี้ :  

i. ฐานความยินยอม (Consent): เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานความยนิยอม ใน
กรณีที่ท่านได้ให้ความยนิยอมอย่างชดัแจ้งแก่เรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในขอบเขตของวตัถุประสงค์ที่เราได้แจ้งท่านไว้ 

ii. ฐานสญัญา (Contract): เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานสญัญา เราใช้ฐานกฎหมายนี้
เมื่อกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้จ าเป็นในการปฏิบตัิตามสญัญาที่เรามไีว้กับ
ท่าน หรอืเพื่อใช้ในการปฏิบตัิตามค าขอของท่านก่อนที่การเข้าท าสญัญา ยกตัวอย่างเช่น การ



ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจ าเป็นต่อการจดัหาผลิตภณัฑ์และการให้บรกิารของเราตลอดจน
จ าเป็นต่อกระบวนการภายในเพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ตามสญัญา  

iii. ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย (Legal Obligation): เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการ
ปฏบิตัิตามกฎหมาย เช่นการป้องกันและตรวจจบัธุรกรรมที่ผดิปกติ ที่อาจเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ยกตวัอย่างเช่น เรามหีน้าที่ทางกฎหมายในการรายงานข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านต่อกรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ของรฐัตามที่กฎหมายก าหนด  

iv. ฐานประโยชน์ส าคญัต่อชีวิต (Vital Interest): เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหากมี
สถานการณ์ฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องมกีารด าเนินการเพื่อป้องกนัหรอืระงบัอันตรายต่อชวีติ 
ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 

v. ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม (Legitimate Interest): เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้ความจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา บุคคล หรอื
นิติบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้ลบล้างผลประโยชน์ของท่านหรอืสิทธขิ ัน้พื้นฐานและเสรภีาพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รบัความสะดวกในการ
ด าเนินการ และอาจเป็นการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างเรา รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายบางประการซึ่งอาจท าให้ท่านได้รบับทลงโทษ  

5. วตัถปุระสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เราเก็บ รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะลูกค้าของเรา เพื่ อวตัถุประสงค์
ดงัต่อไปนี้ 

i. เพื่อจดัการจดัหา ปรบัปรุง และพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิาร  
ii. เพื่อด าเนินการตามสญัญากบัคู่ค้าทางธุรกิจของเรา  
iii. เพื่อปฏบิตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง 
iv. เพื่อให้ผลประโยชน์อื่นใด ตามที่ท่านได้ให้ความยนิยอมไว้ 
v. เพื่อการจดัให้มกีิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสาร เช่นกิจกรรมการส่งเสรมิการขาย การ

เลอืกไม่รบัข่าวสารการตลาด หรอื การจดัการคุกกี้ของเว็บไซต์  
vi. เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัซื้อจดัจ้าง การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ และ

การประเมนิประสิทธภิาพของบรกิาร/ผลติภณัฑ์ 



vii. ในกรณีที่เราต้องการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวนอกเหนือจากเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เข้าพกัในสถานที่ของเรา เราต้องท าให้ท่านแน่ใจว่าเราได้รบัความยนิยอมอย่างชดัแจ้งจาก
ท่านก่อนหรอืระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลดงักล่าว  

อย่างไรก็ตามการเก็บ รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามฐานกฎหมาย เราอาจ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานกฎหมายที่แตกต่างกัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับวตัถุประสงค์ของ
การประมวลผลข้อมูล 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานรฐั หน่วยงานก ากบัดูแล หรอืพนัธมติรทาง
ธุรกิจของเราตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 5“ วตัถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” 
เพื่อปฏบิตัิตามกฎหมาย 

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกราชอาณาจกัรไทย เว้นแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปยงั
ประเทศปลายทางนัน้ได้รบัการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และ/หรอื สูงกว่าเมื่อเปรยีบเทียบ
กบัประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ในกรณีที่เรามคีวามจ าเป็นที่จะต้องโอนหรอืเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลไปยงัต่างประเทศ เราจะจดัท าสญัญาเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กบับรษิัทคู่สญัญาใน
ประเทศนัน้ ๆ 

8. มาตรการการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจดัหมวดหมู่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในส่วนข้อมูลที่เป็นความลบั และได้บงัคบัใช้
มาตรการรกัษาความปลอดภยัต่าง ๆ เพื่อรบัผดิชอบในการรกัษาความลบัและความปลอดภยัของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

9. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นในการบรรลุวตัถุประสงค์ที่
บรษิัทรวบรวมไว้ กรณีที่ลูกค้าสิ้นสุดความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัทไปแล้ว บรษิัทจะท าการเก็บ
รกัษาข้อมูลของท่านไว้ตามนโยบายการรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของบรษิัท ซึ่งเป็นก าหนดระยะเวลา 
10 ปี หรอืตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เพื่อการตรวจสอบการให้สนิค้าหรอืบรกิารแก่ท่าน และ



เพื่อวตัถุประสงค์ทางกฎหมาย และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรกัษาแล้ว บรษิัทจะท าลายข้อมูล
ส่วนบุคคลดงักล่าว 

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธติามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถยื่นค าร้องใช้สิทธิ
ตามช่องทางการติดต่อที่เราได้ให้ไว้ในหวัข้อ “11.ติดต่อเรา” บรษิัทจะด าเนินการตามค าร้องขอของ
ท่านโดยเรว็ที่สุดไม่เกิน 30 วนั หรอืมากกว่า ขึ้นอยู่กบัปรมิาณและความซบัซ้อนของค าร้องขอ 

 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent): ท่านมสีทิธใินการเพกิ
ถอนความยนิยอมที่ได้ให้ไว้เพื่อการเก็บ รวบรวม ใช้ หรอื เปิดเผยข้อมลส่วนบุคคลของท่าน
เมื่อใดก็ได้ และเราจะหยุดกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เรว็ที่สุด และ
หากเราไม่มฐีานกฎหมายอื่นที่ท าให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เรา
จะด าเนินการลบข้อมูลของท่าน 

 สิทธิในการเข้าถึง (Right to Access): ท่านมสีิทธิในการขอเข้าถึงและรบัส าเนาของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัท่านภายใต้ความรบัผิดชอบของเรา หรอืขอให้เปิดเผยการได้มาของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รบัมาโดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากท่าน เมื่อเราได้รบัค าขอแล้วเรา
จะด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ภายใน 30 วนั หรอืมากว่า ขึ้นอยู่กบั
ปรมิาณและความซบัซ้อนของค าร้องขอ 

 สิทธิในการแก้ไขข้อมูล (Right to Rectification): ท่านมสีทิธิที่จะขอให้มกีารแก้ไข และ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนัน้ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั และ
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล (Right to Data Portability): ท่านมสีิทธใินการขอให้เราโอน 
หรอืส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยใช้วธิกีารส่งผ่าน
อตัโนมตัิ นอกจากนัน้ท่านสามารถร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากเรา ในรูปแบบ
ที่เราใช้ส่งหรอืถ่ายโอนไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถท า
ได้ในทางเทคนิค 

 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล (Right to Erasure): ท่านมสีทิธิขอให้เราลบท าลาย หรอืท าให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลนิรนาม หากรูปการณ์เป็นไปตามกรณีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้  

i. ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมอีกต่อไป  
ii. ท่านได้เพกิถอนความยนิยอมที่ให้ไว้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเราไม่มี

ฐานทางกฎหมายในการเก็บรกัษาหรอืประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้อีกต่อไป  



iii. ท่านได้คดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาดแบบ
ตรง (direct marketing) 

iv. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ๆ ผิดกฎหมาย 
 

 สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูล (Right to Restriction of Processing): ท่านมี
สทิธใินการห้ามมใิห้มกีารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากรูปการณ์เป็นไปตามกรณีที่ระบุไว้
ด้านล่างนี้ 

i. ไม่มคีวามจ าเป็นของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ หากแต่เราสามารถแสดงให้
เห็นว่าเรามฐีานของประโยชน์อันชอบธรรมอยู่ 

ii. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านต้องการจ ากดั
กิจกรรมการประมวลผลแทนการลบท าลาย 

iii. ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์และความ
ถูกต้องตามค าขอของท่าน 

iv. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการเพื่อการก่อตัง้สิทธทิางกฎหมาย เพื่อการ
ปฏบิตัิตามกฎหมาย หรอืเพื่อใช้สิทธิ/ป้องกันการเรยีกร้องทางกฎหมาย  
 

 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูล (Right to Object): ท่านมสีิทธใินการคดัค้าน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากรูปการณ์เป็นไปตามกรณีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้  

i. ข้อมูลส่วนบุคคลก าลงัถูกประมวลผลเพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง  
ii. ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวตัถุประสงค์ในการวิจยั ทัง้ในด้านวิทยาศาสตร์

ประวตัิศาสตร์ หรอืสถิติ เว้นแต่ว่ากิจกรรมการประมวลผลนัน้จ าเป็นต่อการปฏบิตัิงาน
เพื่อสาธารณะประโยชน์ 

iii. ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ถูกเก็บรวบรวมตามความจ าเป็นของเราในการปฏิบตัิงานเพื่อ
ภารกิจรฐั หรอืเพื่อเหตุผลอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ว่าเราจะสามารถแสดงให้
เห็นถึงเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายที่สูงกว่า หรอืกิจกรรมการประมวลผลนัน้เป็นไป
เพื่อก่อตัง้สทิธิเรยีกร้องทางกฎหมายหรอืการปฏิบตัิตามกฎหมาย  
 

 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint): ท่านมสีิทธิยื่นเรื่องร้องเรยีนต่อ
หน่วยงานของรฐั ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา ลูกจ้างหรอื ผู้รบัจ้างของเรา กระท าการฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัิตามข้อก าหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 
 



11. ติดต่อเรา 

หากท่านต้องการใช้สทิธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรอืมคี าถามหรอืร้องเรยีนใด ๆ ท่านสามารถ
ติดต่อ : 

 บรษิัท โอแมค จ ากดั 
21 ถนนศาลาแดง, ซอยยมราช, เขตบางรกั, กรุงเทพฯ 10500 
อีเมล : admin@21saladaeng.com 

 manager@21saladaeng.com 
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