1. บทนำ
•

•

บริษทั กูรเ์ มท์ พรีโม่ จำกัด มุ่งมันที
่ จ่ ะปกป้ องควำมเป็ นส่วนตัวของคุณ เรำจึงได้กำหนดแนวทำงทีเ่ รำใช้ในกำรปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลที่
ได้รบั จำกคุณ เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ เข้ำชมเว็บไซต์ของเรำ กำรดำเนินกำรอย่ำงอื่นอย่ำงใดในกำรโต้ตอบกับเรำ รวมถึง
กำรติดต่อสื่อสำรใดๆกับเรำ
นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทัง้ นี้อำจมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้

2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวม
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ รำเก็บรวบรวมจะขึน้ อยู่กบั สถำนกำรณ์ของกำรเก็บรวบรวมและประเภทของบริกำรทีค่ ุณร้องขอ เรำจะเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ทงั ้ หมดหรือบำงส่วนเกีย่ วกับคุณ
•
•
•
•
•
•

•
•

ข้อมูลเกีย่ วกับตัวคุณ เช่น ชื่อ ภำพถ่ำย เพศ วันเดือนปี เกิด หมำยเลขหนังสือเดินทำง สัญชำติ เอกสำรประจำตัวประชำชน หรือหมำยเลขที่
สำมำรถระบุตวั ตนอื่นๆ
ข้อมูลสำหรับกำรติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ชือ่ ในกำรติดต่อผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (Social Media) และอีเมล
ข้อมูลกำรชำระเงิน เช่น ข้อมูลกำรเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรำยละเอียดบัญชีธนำคำร
ข้อมูลกำรใช้บริกำร เช่น กำรใช้บริกำรจำกเรำ กำรร้องขอใช้บริกำร และบริกำรช่วยเหลือพิเศษหรือบริกำรเสริมใดๆ
ข้อมูลเกีย่ วกับกำรเป็ นสมำชิกของคุณ และ/หรือโปรแกรมสะสมคะแนนอืน่ ๆ เช่น หมำยเลขสมำชิก รำยละเอียดกำรลงทะเบียน (ชื่อผูใ้ ช้และ
รำยละเอียดกำรลงชือ่ เข้ำใช้) จำนวนคะแนน กิจกรรมกำรสะสมคะแนน และแลกคะแนนของคุณ
ข้อมูลเกีย่ วกับควำมสนใจและควำมต้องกำรของคุณ เรำอำจเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ ควำมสนใจและควำมต้องกำรของคุณ ตำม
ประสบกำรณ์ก่อนหน้ำนี้ของคุณกับเรำ ประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำร หรือกำรเข้ำร่วมในกำรวิจยั ทำงกำรตลำด และกำรสำรวจควำมพึง
พอใจของลูกค้ำ
ข้อมูลกำรติดต่อระหว่ำงกัน หำกคุณติดต่อเรำ เรำจะเก็บบันทึกกำรติดต่อดังกล่ำว รวมถึงกำรโทรศัพท์ผ่ำนศูนย์บริกำรลูกค้ำของเรำ กำร
ติดต่อเรำผ่ำนกำรแนะนำติชมบริกำร หรือในช่องทำงออนไลน์ (Social Media)
กำรใช้งำนเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ และสื่อดิจทิ ลั อื่นๆ เมื่อคุณเยีย่ มชมเว็บไซต์ (www.gourmetprimo.com) ของเรำ เรำอำจรวบข้อมูล IP
Address ของคุณ ข้อมูลตำแหน่ง ประเภทของบรำวเซอร์ ระบบกำรทำงำน พฤติกรรมกำรท่องเว็บ ระยะเวลำกำรใช้งำน เว็บไซต์ทอ่ี ำ้ งอิง
ควำมสนใจและกำรใช้โปรแกรมผ่ำนคุกกี้และเทคโนโลยีตดิ ตำมอื่นๆ

3. วิ ธีกำรที่เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
•

•

เรำอำจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกคุณโดยตรง หรือจำกตัวแทนทีไ่ ด้รบั มอบอำนำจ เช่น เมื่อคุณให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณหรือขอรับ
บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ของเรำ แอพพลิเคชัน่ ช่องทำงออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทำงอื่นๆ ตัวอย่ำงเช่น กำรจองล่วงหน้ำ กำรเช็คอิน
กำรเข้ำร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน กำรขอรับควำมช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงกำรทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ ณ สถำนทีท่ ำกำร สถำน
ประกอบกำร หรือสถำนทีท่ ใ่ี ห้บริกำร เช่น กำรให้ขอ้ มูลผ่ำนเจ้ำหน้ำทีข่ องเรำ ณ สถำนทีท่ ใ่ี ห้บริกำร เป็ นต้น
เรำอำจได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำกบุคคลทีส่ ำม เช่น บริษทั ในกลุ่ม พันธมิตร คู่คำ้ ตัวแทนจำหน่ำย หรือผูใ้ ห้บริกำรของเรำ ตัวแทน
และหน่วยงำนภำครัฐ

4. กำรใช้งำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เรำอำจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ ตำมวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
•

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ
o เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ เช่น กำรจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม กำรจอง สังซื
่ ้อล่วงหน้ำ กำรสำรองโต๊ะ หรือกำร
บริกำรด้ำนอำหำรในลักษณะอื่นๆ รวมถึงจัดส่งอำหำรและเครื่องดื่ม สินค้ำและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
o เพื่อประมวลผลกำรชำระเงินและยืนยันตัวตนของคุณ
เรำอำจถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษทั ในกลุ่ม พันธมิตรของเรำ หรือผูป้ ระกอบกำรขนส่ง ในกำรประสำนงำนและอำนวยควำม
สะดวกในกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ

•

เพื่อปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ เรำอำจวิเครำะห์ขอ้ มูลทีค่ ุณให้กบั เรำผ่ำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำหรือกำร
วิจยั กำรตลำด และข้อมูลเกีย่ วกับกำรใช้งำนเว็บไซต์ของคุณ (เช่น ผลิตภัณฑ์และบริกำรทีค่ ุณเรียกดู) เพือ่ ให้เข้ำใจถึงควำมสนใจและควำม
ต้องกำรของคุณ เรำอำจพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำ เพื่อให้ตรงกับควำมสนใจและควำมต้องกำรของคุณได้ดยี งิ่ ขึน้ เรำอำจแบ่งปัน
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษทั ในกลุ่ม หรือพันธมิตรทำงธุรกิจของเรำ เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถปรับปรุงและพัฒนำกำรบริกำรที่
เหมำะกับคุณเช่นกัน

•

•
•

•

เพื่อสื่อสำรกับคุณ
o เพื่อให้กำรบริกำรสนับสนุนลูกค้ำ เช่น แจ้งข้อมูล สถำนะล่ำสุดของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของเรำ
o เพื่อตอบคำถำมหรือตอบสนองข้อร้องเรียนจำกคุณ
เพื่ออำนวยควำมสะดวกในโปรแกรมสมำชิก และ/หรือโปรแกรมสะสมคะแนน ของสมนำคุณ หรือรำงวัลต่ำงๆ
เพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
o เรำรวมถึงบริษท
ั ในกลุ่ม และพันธมิตรทำงธุรกิจของเรำ อำจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรติดต่อ
ประสำนงำนเพื่อกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ผ่ำนทำงจดหมำย อีเมล SMS โทรศัพท์ ช่องทำงออนไลน์ (Social Media) และช่องกำรกำร
ติดต่ออื่นๆ
เพื่อกำรตลำด
o เพื่อส่งข้อมูลข่ำวสำรล่ำสุดและข้อเสนอพิเศษ ตำมทีค่ ุณได้เลือกกำรรับข้อมูลเหล่ำนี้
o เรำอำจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริก ำรของเรำ บริษท
ั ในกลุ่ม และพันธมิตรทำงธุรกิจของ
เรำ
o เรำอำจติดต่อสือ่ สำรด้ำนกำรตลำดกับคุณ ผ่ำนทำงจดหมำย อีเมล SMS โทรศัพท์ และช่องทำงออนไลน์ (Social Media) ในกรณี
ทีก่ ฎหมำยกำหนดไว้เรำจะขอควำมยินยอมจำกคุณในขณะทีเ่ รำรวบรวมข้อมูลจำกคุณเพื่อดำเนินกำรด้ำนกำรตลำดประเภทนี้
o เรำจะให้ทำงเลือกแก่คุณในกำรยกเลิกรับกำรติดต่อสื่อสำร เพื่อกิจกรรมกำรตลำดทำงตรงทีส่ ่งถึงคุณ และคุณสำมำรถเลือกไม่เข้ำ
ร่วมได้โดยกำรติดต่อเรำตำมทีร่ ะบุไว้ใน “ข้อ 6. สิทธิของคุณ และกำรติดต่อเรำ” ด้ำนล่ำง
เรำอำจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษทั ในกลุ่ม และพันธมิตรทำงธุรกิจของเรำ เพื่อให้สำมำรถส่งข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรตลำด ซึง่
อำจเป็ นประโยชน์สำหรับคุณ

•

เพื่อปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยหรือข้อผูกพันทำงกฎหมำย

เรำอำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้ำนกฎระเบียบหรือกำรเจรจำกับหน่วยงำนกำกับดูแลของเรำ
ตำมควำมเหมำะสม ซึง่ อำจรวมถึงกำรเปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลทีส่ ำม หน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรฟ้ องร้องคดีและบังคับใช้กฎหมำย
กำรดำเนินคดีหรือกำรสอบสวนโดยบุคคลดังกล่ำวในทุกทีห่ รือในกรณีจำเป็ นทีต่ อ้ งทำเช่นนัน้ ในกรณีทไ่ี ด้รบั อนุญำตเรำจะส่งคำขอดังกล่ำว
หรือแจ้งให้คุณทรำบก่อนทีจ่ ะตอบสนอง เว้นแต่กำรกระทำเช่นนัน้ จะกระทบต่อกำรป้ องกันหรือตรวจสอบอำชญำกรรม
•

เพื่อให้แน่ใจว่ำเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของเรำสำมำรถท
่
ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง
เพื่อให้แน่ใจว่ำบริกำรออนไลน์ของเรำ รวมถึง www.gourmetprimo.com พร้อมใช้งำน เรำอำจประมวลผลข้อมูลเกีย่ วกับเว็บเบรำว์เซอร์
พฤติกรรมกำรใช้งำนบนแอพพลิเคชันของคุ
่
ณ ข้อมูลสถำนที่ IP Address ทีเ่ ก็บรวบรวมผ่ำนคุกกี้ หรือเทคโนโลยีกำรติดตำมทีค่ ล้ำยกันเพื่อ
กำหนดกำรตัง้ ค่ำทีด่ ที ส่ี ุดสำหรับกำรบริกำรบนออนไลน์ของเรำ และเพื่อเพิม่ ประสบกำรณ์กำรใช้งำนของผูใ้ ช้

โปรดทรำบว่ำนอกเหนือจำกกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ รำได้ระบุไว้ขำ้ งต้น เรำอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่ำวให้กบั ผู้
ให้บริกำร (เช่น ผูป้ ระกอบกำรด้ำนไอที ผูใ้ ห้บริกำรชำระเงิน หน่วยงำนด้ำนกำรตลำด ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนอำหำร) ทีป่ รึกษำ (เช่น ทีป่ รึกษำด้ำนกฎหมำย
กำรเงิน หรือธุรกิจ) และบริษทั ทีด่ ำเนินกำรในนำมของเรำ รวมทัง้ บริษทั ในกลุ่มของเรำ

5. กำรส่ง กำรจัดเก็บ และกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
•

กำรรักษำควำมปลอดภัย
กำรรับส่งข้อมูลผ่ำนอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์นนั ้ ไม่สำมำรถรับประกันได้วำ่ จะปลอดภัยจำกถูกเจำะระบบ อย่ำงไรก็ตำม เรำจะใช้มำตรกำร
ทำงเทคนิคและกำรบริหำรจัดกำรทีเ่ หมำะสม เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รบั กำรคุม้ ครองตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทัง้ หมดทีค่ ุณให้กบั เรำจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิรฟ์ เวอร์ทป่ี ลอดภัยของเรำหรือผูใ้ ห้บริกำรของเรำ กำรเข้ำถึง
หรือใช้งำนข้อมูลนี้อยู่ภำยใต้นโยบำยและมำตรฐำนในกำรรักษำควำมปลอดภัยของเรำ เรำจะใช้มำตรกำรทำงเทคนิคและกำรบริหำรจัดกำรที่
เหมำะสมเพื่อป้ องกันและรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีเ่ รำเก็บรวบรวมไว้ เช่น เรำใช้โปรโตคอลควำมปลอดภัย
(Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับกำรเข้ำรหัสข้อมูลผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต ในกรณีทเ่ี รำได้มอบ (หรือคุณได้เลือก) รหัสผ่ำนทีจ่ ะทำให้
คุณสำมำรถเข้ำถึงเว็บไซต์ของเรำ คุณมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรรักษำควำมลับของข้อมูลใดๆที่เรำส่งถึงคุณ และต้องปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนด้ำน
ควำมปลอดภัยอื่นใดทีเ่ รำได้แจ้งให้คุณทรำบ เรำขอให้คุณไม่เปิ ดเผยรหัสผ่ำนนี้กบั ผูอ้ น่ื

•

ระยะเวลำกำรเก็บรักษำ
ระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของเรำจะขึน้ อยู่กบั ควำมจำเป็ นทำงธุรกิจและข้อกำหนดทำงกฎหมำย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะ
ปลอดภัยตรำบเท่ำทีว่ ตั ถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องหรือภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมำย หรือกำร
ดำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ ตัวอย่ำงเช่น เรำอำจเก็บรักษำ (1) รำยละเอียดของธุรกรรมและกำรติดต่อจนกว่ำระยะเวลำกำรเรียกร้องทีเ่ กิด
จำกกำรทำธุรกรรมกับเรำหมดอำยุแล้ว หรือ (2) ข้อมูลบำงอย่ำงเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎระเบียบเกีย่ วกับกำรเก็บรักษำข้อมูล
ดังกล่ำว ในกรณีทข่ี อ้ มูลส่วนบุคคลไม่จำเป็ นต้องใช้อกี ต่อไป ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกทำให้ไม่สำมำรถระบุตวั ตนได้ (และข้อมูลทีไ่ ม่ระบุต ัวตนนี้
จะได้รบั กำรเก็บรักษำไว้) หรือถูกทำลำยทิง้ อย่ำงปลอดภัย

6. สิ ทธิ ของคุณและกำรติ ดต่อเรำ
•

สิทธิของคุณ

คุณสำมำรถร้องขอกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรับสำเนำ หรือขอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตำมสภำพปัจจุบนั ในบำงกรณีคุณอำจมีสทิ ธิตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่
o
o
o
o
o
o

ขอให้เปิ ดเผยถึงกำรได้มำซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคล
ขอให้ทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลดังกล่ำวไม่สำมำรถระบุตวั ตนได้
ในกรณีทก่ี ำรประมวลผลขึน้ อยู่กบั ควำมยินยอม โปรดแจ้งถอนควำมยินยอมของคุณเพื่อให้เรำหยุดกำรประมวลผลนัน้
ขอให้เรำส่งข้อมูลส่วนบุคคลทีค่ ุณให้ไว้กบั เรำและเรำยังถือเก็บไว้ ให้กบั บุคคลทีส่ ำม
คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลใดๆ ทีเ่ รำยึดตำมผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย เว้นแต่ว่ำเหตุผลของเรำในกำร
ดำเนินกำรนัน้ มีควำมสำคัญน้อยกว่ำสิทธิในกำรคุม้ ครองข้อมูลของคุณ
ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ

คำร้องขอใช้สทิ ธิของคุณ ต้องทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และโปรดระบุชอ่ื ของคุณ อีเมล ซึง่ จะช่วยให้เรำสำมำรถระบุขอ้ มูลของคุณได้ง่ำยขึน้
•

สิทธิในกำรเลือกไม่รบั กำรสื่อสำรทำงกำรตลำด
คุณมีสทิ ธิในกำรเลือกไม่รบั กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดของเรำได้ตลอดเวลำ โดย
o
o
o

•

ปฏิบตั ติ ำมคำแนะนำในกำรเลือกไม่เข้ำร่วมทีแ่ สดงไว้ในกำรสื่อสำรทีเ่ กีย่ วข้อง
แก้ไขกำรตัง้ ค่ำบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องเพือ่ ยกเลิกกำรสมัคร หรือ
ส่งคำขอไม่รบั กำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ไปยังรำยละเอียดกำรติดต่อทีร่ ะบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรำ” ด้ำนล่ำง

ติดต่อเรำ
หำกคุณมีคำถำมใดๆเกีย่ วกับนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเรำได้ท:่ี
หน่วยงำนคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั กูรเ์ มท์ พรีโม่ จำกัด
เลขที่ 129 ถนนสุขำภิบำล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250
หรืออีเมล์ไปที่ DPO-Office@bangkokaircatering.com

7. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมส่วนตัว
เรำอำจทบทวนและเปลีย่ นแปลงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นครัง้ ครำวเพื่อให้สอดคล้อง กับกำรเปลีย่ นแปลงของกำรให้บริกำรและกำรดำเนินงำน
ของเรำ รวมถึงข้อกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องโดยนโยบำยฉบับล่ำสุดจะประกำศบนเว็บไซต์ของเรำที่ www.gourmetprimo.com
มีกำรปรับปรุงล่ำสุด เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2565

