
1. บทน ำ 

• บรษิทั กูรเ์มท ์พรโีม่ จ ำกดั มุ่งมัน่ทีจ่ะปกป้องควำมเป็นส่วนตวัของคุณ เรำจงึไดก้ ำหนดแนวทำงทีเ่รำใชใ้นกำรปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลที่
ไดร้บัจำกคุณ เมื่อคุณใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ เขำ้ชมเวบ็ไซต์ของเรำ กำรด ำเนินกำรอย่ำงอื่นอย่ำงใดในกำรโตต้อบกบัเรำ รวมถงึ
กำรตดิต่อสื่อสำรใดๆกบัเรำ 

• นโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้ เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทัง้นี้อำจมกีำรปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้   

 

2. ประเภทข้อมลูส่วนบุคคลท่ีเรำเกบ็รวบรวม 

ประเภทขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่รำเกบ็รวบรวมจะขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์ของกำรเกบ็รวบรวมและประเภทของบรกิำรทีคุ่ณรอ้งขอ เรำจะเกบ็รวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลต่อไปนี้ทัง้หมดหรอืบำงส่วนเกีย่วกบัคุณ 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัตวัคุณ เช่น ชื่อ ภำพถำ่ย เพศ วนัเดอืนปีเกดิ หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง สญัชำต ิเอกสำรประจ ำตวัประชำชน หรอืหมำยเลขที่
สำมำรถระบุตวัตนอื่นๆ 

• ขอ้มลูส ำหรบักำรตดิต่อ เชน่ ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์ชือ่ในกำรตดิต่อผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (Social Media) และอเีมล 
• ขอ้มลูกำรช ำระเงนิ เช่น ขอ้มลูกำรเรยีกเกบ็เงนิ ขอ้มลูบตัรเครดติหรอืเดบติ และรำยละเอยีดบญัชธีนำคำร 
• ขอ้มลูกำรใชบ้รกิำร เช่น กำรใชบ้รกิำรจำกเรำ กำรรอ้งขอใชบ้รกิำร และบรกิำรช่วยเหลอืพเิศษหรอืบรกิำรเสรมิใดๆ 
• ขอ้มลูเกีย่วกบักำรเป็นสมำชกิของคณุ และ/หรอืโปรแกรมสะสมคะแนนอืน่ๆ เช่น หมำยเลขสมำชกิ รำยละเอยีดกำรลงทะเบยีน (ชื่อผูใ้ชแ้ละ

รำยละเอยีดกำรลงชือ่เขำ้ใช)้ จ ำนวนคะแนน กจิกรรมกำรสะสมคะแนน และแลกคะแนนของคุณ 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัควำมสนใจและควำมตอ้งกำรของคุณ เรำอำจเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั ควำมสนใจและควำมตอ้งกำรของคุณ ตำม

ประสบกำรณ์ก่อนหน้ำนี้ของคุณกบัเรำ ประสบกำรณ์ในกำรใชบ้รกิำร หรอืกำรเขำ้ร่วมในกำรวจิยัทำงกำรตลำด และกำรส ำรวจควำมพงึ
พอใจของลูกคำ้ 

• ขอ้มลูกำรตดิต่อระหว่ำงกนั หำกคุณตดิต่อเรำ เรำจะเกบ็บนัทกึกำรตดิต่อดงักล่ำว รวมถงึกำรโทรศพัทผ์่ำนศูนยบ์รกิำรลูกคำ้ของเรำ กำร
ตดิต่อเรำผ่ำนกำรแนะน ำตชิมบรกิำร หรอืในช่องทำงออนไลน์ (Social Media) 

• กำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ แอพพลเิคชัน่ และสื่อดจิทิลัอื่นๆ เมื่อคุณเยีย่มชมเวบ็ไซต์ (www.gourmetprimo.com) ของเรำ เรำอำจรวบขอ้มลู IP 
Address ของคุณ ขอ้มลูต ำแหน่ง ประเภทของบรำวเซอร ์ระบบกำรท ำงำน พฤตกิรรมกำรท่องเวบ็ ระยะเวลำกำรใชง้ำน เวบ็ไซต์ทีอ่ำ้งองิ 
ควำมสนใจและกำรใชโ้ปรแกรมผ่ำนคกุกี้และเทคโนโลยตีดิตำมอื่นๆ 

3. วิธีกำรท่ีเรำเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

• เรำอำจรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจำกคุณโดยตรง หรอืจำกตวัแทนทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจ เช่น เมื่อคุณใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณหรอืขอรบั
บรกิำรผ่ำนเวบ็ไซตข์องเรำ แอพพลเิคชัน่ ชอ่งทำงออนไลน์ (Social Media) หรอืชอ่งทำงอื่นๆ ตวัอย่ำงเช่น กำรจองล่วงหน้ำ กำรเชค็อนิ 
กำรเขำ้ร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน กำรขอรบัควำมชว่ยเหลอืพเิศษ รวมไปถงึกำรท ำธุรกรรมแบบออฟไลน์ ณ สถำนทีท่ ำกำร  สถำน
ประกอบกำร หรอืสถำนทีท่ีใ่หบ้รกิำร   เช่น กำรใหข้อ้มลูผ่ำนเจำ้หน้ำทีข่องเรำ ณ สถำนทีท่ีใ่หบ้รกิำร เป็นตน้ 

• เรำอำจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจำกบุคคลทีส่ำม เช่น บรษิทัในกลุ่ม พนัธมติร คู่คำ้ ตวัแทนจ ำหน่ำย หรอืผูใ้หบ้รกิำรของเรำ ตวัแทน 
และหน่วยงำนภำครฐั 

 



4. กำรใช้งำนและกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำอำจใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณ ตำมวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

• เพื่อส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ 
o เพื่อส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ เช่น กำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม กำรจอง สัง่ซื้อล่วงหน้ำ กำรส ำรองโต๊ะ หรอืกำร

บรกิำรดำ้นอำหำรในลกัษณะอื่นๆ รวมถงึจดัส่งอำหำรและเครื่องดื่ม สนิคำ้และผลติภณัฑต์่ำงๆ  
o เพื่อประมวลผลกำรช ำระเงนิและยนืยนัตวัตนของคุณ 

เรำอำจถ่ำยโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไปยงับรษิทัในกลุ่ม พนัธมติรของเรำ หรอืผูป้ระกอบกำรขนส่ง ในกำรประสำนงำนและอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ  

• เพื่อปรบัปรุงและพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ 

เพื่อปรบัปรุงและพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ เรำอำจวเิครำะหข์อ้มลูทีคุ่ณใหก้บัเรำผ่ำนกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกคำ้หรอืกำร
วจิยักำรตลำด และขอ้มลูเกีย่วกบักำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ของคุณ (เช่น ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีคุ่ณเรยีกดู) เพือ่ใหเ้ขำ้ใจถงึควำมสนใจและควำม
ตอ้งกำรของคุณ เรำอำจพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ เพื่อใหต้รงกบัควำมสนใจและควำมตอ้งกำรของคุณไดด้ยีิง่ขึน้ เรำอำจแบ่งปัน
ขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณกบับรษิทัในกลุ่ม หรอืพนัธมติรทำงธุรกจิของเรำ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถปรบัปรุงและพฒันำกำรบรกิำรที่
เหมำะกบัคุณเช่นกนั 

• เพื่อสื่อสำรกบัคุณ 
o เพื่อใหก้ำรบรกิำรสนับสนุนลูกคำ้ เช่น แจง้ขอ้มลู สถำนะล่ำสุดของผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำรของเรำ   
o เพื่อตอบค ำถำมหรอืตอบสนองขอ้รอ้งเรยีนจำกคุณ 

• เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในโปรแกรมสมำชกิ และ/หรอืโปรแกรมสะสมคะแนน ของสมนำคุณ หรอืรำงวลัต่ำงๆ 
• เพื่อกำรจดัซื้อจดัจำ้ง  

o เรำรวมถงึบรษิทัในกลุ่ม และพนัธมติรทำงธุรกจิของเรำ อำจใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของคุณไปใชเ้พื่อกำรจดัซื้อจดัจำ้ง หรอืกำรตดิตอ่
ประสำนงำนเพื่อกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ผ่ำนทำงจดหมำย อเีมล SMS โทรศพัท ์ช่องทำงออนไลน์ (Social Media) และช่องกำรกำร
ตดิต่ออื่นๆ 

• เพื่อกำรตลำด 
o เพื่อส่งขอ้มลูขำ่วสำรล่ำสุดและขอ้เสนอพเิศษ ตำมทีคุ่ณไดเ้ลอืกกำรรบัขอ้มลูเหล่ำนี้ 
o เรำอำจใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณไปใชเ้พื่อกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำ บรษิทัในกลุ่ม และพนัธมติรทำงธุรกจิของ

เรำ  
o เรำอำจตดิต่อสือ่สำรดำ้นกำรตลำดกบัคุณ ผ่ำนทำงจดหมำย อเีมล SMS โทรศพัท ์และช่องทำงออนไลน์ (Social Media) ในกรณี

ทีก่ฎหมำยก ำหนดไวเ้รำจะขอควำมยนิยอมจำกคุณในขณะทีเ่รำรวบรวมขอ้มลูจำกคุณเพื่อด ำเนินกำรดำ้นกำรตลำดประเภทนี้ 
o เรำจะใหท้ำงเลอืกแก่คุณในกำรยกเลกิรบักำรตดิต่อสื่อสำร เพื่อกจิกรรมกำรตลำดทำงตรงทีส่่งถงึคุณ และคุณสำมำรถเลอืกไม่เขำ้

ร่วมไดโ้ดยกำรตดิต่อเรำตำมทีร่ะบุไวใ้น “ขอ้ 6. สทิธขิองคุณ และกำรตดิตอ่เรำ” ดำ้นล่ำง 

เรำอำจแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุกบับรษิทัในกลุ่ม และพนัธมติรทำงธุรกจิของเรำ เพื่อใหส้ำมำรถส่งขอ้มูลขำ่วสำรดำ้นกำรตลำด ซึง่
อำจเป็นประโยชน์ส ำหรบัคุณ 

 

• เพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้ผกูพนัทำงกฎหมำย 



เรำอำจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดดำ้นกฎระเบยีบหรอืกำรเจรจำกบัหน่วยงำนก ำกบัดูแลของเรำ
ตำมควำมเหมำะสม ซึง่อำจรวมถงึกำรเปิดขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณตอ่บุคคลทีส่ำม หน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรฟ้องรอ้งคดแีละบงัคบัใชก้ฎหมำย 
กำรด ำเนินคดหีรอืกำรสอบสวนโดยบคุคลดงักล่ำวในทุกทีห่รอืในกรณีจ ำเป็นทีต่อ้งท ำเช่นนัน้ ในกรณีทีไ่ดร้บัอนุญำตเรำจะส่งค ำขอดงักล่ำว
หรอืแจง้ใหคุ้ณทรำบก่อนทีจ่ะตอบสนอง เวน้แต่กำรกระท ำเช่นนัน้จะกระทบต่อกำรป้องกนัหรอืตรวจสอบอำชญำกรรม 

• เพื่อใหแ้น่ใจว่ำเวบ็ไซต์และแอพพลเิคชัน่ของเรำสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรกิำรออนไลน์ของเรำ รวมถงึ www.gourmetprimo.com พรอ้มใชง้ำน เรำอำจประมวลผลขอ้มลูเกีย่วกบัเวบ็เบรำวเ์ซอร ์
พฤตกิรรมกำรใชง้ำนบนแอพพลเิคชัน่ของคุณ ขอ้มลูสถำนที ่IP Address ทีเ่กบ็รวบรวมผ่ำนคุกกี้ หรอืเทคโนโลยกีำรตดิตำมทีค่ลำ้ยกนัเพื่อ
ก ำหนดกำรตัง้ค่ำทีด่ทีีสุ่ดส ำหรบักำรบรกิำรบนออนไลน์ของเรำ และเพื่อเพิม่ประสบกำรณ์กำรใชง้ำนของผูใ้ช ้

โปรดทรำบว่ำนอกเหนือจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่รำไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ เรำอำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่ำวให้กบัผู้
ใหบ้รกิำร (เช่น ผูป้ระกอบกำรดำ้นไอท ีผูใ้หบ้รกิำรช ำระเงนิ หน่วยงำนดำ้นกำรตลำด ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นอำหำร) ทีป่รกึษำ (เช่น ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย 
กำรเงนิ หรอืธุรกจิ) และบรษิทัทีด่ ำเนินกำรในนำมของเรำ รวมทัง้บรษิทัในกลุ่มของเรำ 

5. กำรส่ง กำรจดัเกบ็ และกำรรกัษำควำมปลอดภยัข้อมลูส่วนบุคคล 

• กำรรกัษำควำมปลอดภยั 

กำรรบัส่งขอ้มลูผ่ำนอนิเทอรเ์นต็ หรอืเวบ็ไซต์นัน้ ไม่สำมำรถรบัประกนัไดว้ำ่จะปลอดภยัจำกถูกเจำะระบบ อย่ำงไรกต็ำม เรำจะใชม้ำตรกำร
ทำงเทคนิคและกำรบรหิำรจดักำรทีเ่หมำะสม เพื่อใหแ้น่ใจว่ำขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณไดร้บักำรคุม้ครองตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ขอ้มลูทัง้หมดทีคุ่ณใหก้บัเรำจะถูกจดัเกบ็ไวบ้นเซริฟ์เวอรท์ีป่ลอดภยัของเรำหรอืผูใ้หบ้รกิำรของเรำ กำรเขำ้ถงึ
หรอืใชง้ำนขอ้มลูนี้อยู่ภำยใตน้โยบำยและมำตรฐำนในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของเรำ เรำจะใชม้ำตรกำรทำงเทคนิคและกำรบรหิำรจดักำรที่
เหมำะสมเพื่อป้องกนัและรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุทีเ่รำเกบ็รวบรวมไว ้เช่น เรำใชโ้ปรโตคอลควำมปลอดภยั 
(Secure Sockets Layer: SSL) ส ำหรบักำรเขำ้รหสัขอ้มลูผ่ำนทำงอนิเตอรเ์น็ต ในกรณีทีเ่รำไดม้อบ (หรอืคุณไดเ้ลอืก) รหสัผ่ำนทีจ่ะท ำให้
คุณสำมำรถเขำ้ถงึเวบ็ไซต์ของเรำ คุณมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรรกัษำควำมลบัของขอ้มลูใดๆที่เรำส่งถงึคุณ และตอ้งปฏบิตัติำมขัน้ตอนดำ้น
ควำมปลอดภยัอื่นใดทีเ่รำไดแ้จง้ใหคุ้ณทรำบ เรำขอใหคุ้ณไม่เปิดเผยรหสัผ่ำนนี้กบัผูอ้ืน่ 

• ระยะเวลำกำรเกบ็รกัษำ 

ระยะเวลำกำรเกบ็รกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลของเรำจะขึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็นทำงธุรกจิและขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจะ
ปลอดภยัตรำบเท่ำทีว่ตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้เป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งหรอืภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย หรอืกำร
ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ ตวัอย่ำงเช่น เรำอำจเกบ็รกัษำ (1) รำยละเอยีดของธุรกรรมและกำรตดิตอ่จนกว่ำระยะเวลำกำรเรยีกรอ้งทีเ่กดิ
จำกกำรท ำธุรกรรมกบัเรำหมดอำยุแล้ว หรอื (2) ขอ้มลูบำงอย่ำงเพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎระเบยีบเกีย่วกบักำรเกบ็รกัษำขอ้มลู
ดงักล่ำว ในกรณีทีข่อ้มลูส่วนบุคคลไมจ่ ำเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไป ขอ้มลูดงักล่ำวจะถูกท ำใหไ้ม่สำมำรถระบตุวัตนได ้(และขอ้มลูทีไ่ม่ระบตุัวตนนี้
จะไดร้บักำรเกบ็รกัษำไว)้ หรอืถูกท ำลำยทิง้อย่ำงปลอดภยั 

 

6. สิทธิของคณุและกำรติดต่อเรำ 

• สทิธขิองคุณ 



คุณสำมำรถรอ้งขอกำรเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณและรบัส ำเนำ หรอืขอใหป้รบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณใหถู้กตอ้งครบถว้น 
ตรงตำมสภำพปัจจุบนั ในบำงกรณีคุณอำจมสีทิธติำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพือ่ 

o ขอใหเ้ปิดเผยถงึกำรไดม้ำซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคล 
o ขอใหท้ ำลำย  หรอืท ำใหข้อ้มลูดงักล่ำวไม่สำมำรถระบตุวัตนได ้
o ในกรณีทีก่ำรประมวลผลขึน้อยู่กบัควำมยนิยอม โปรดแจง้ถอนควำมยนิยอมของคุณเพื่อใหเ้รำหยุดกำรประมวลผลนัน้ 
o ขอใหเ้รำส่งขอ้มลูสว่นบุคคลทีคุ่ณใหไ้วก้บัเรำและเรำยงัถอืเกบ็ไว ้ใหก้บับุคคลทีส่ำม 
o คดัคำ้นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และประมวลผลใดๆ ทีเ่รำยดึตำมผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย เวน้แต่ว่ำเหตผุลของเรำในกำร

ด ำเนินกำรนัน้มคีวำมส ำคญัน้อยกว่ำสทิธใินกำรคุม้ครองขอ้มลูของคุณ 
o ระงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณ  

ค ำรอ้งขอใชส้ทิธขิองคุณ ตอ้งท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และโปรดระบุชือ่ของคุณ อเีมล ซึง่จะช่วยใหเ้รำสำมำรถระบุขอ้มลูของคุณไดง้่ำยขึน้ 

• สทิธใินกำรเลอืกไม่รบักำรสื่อสำรทำงกำรตลำด 

คุณมสีทิธใินกำรเลอืกไม่รบักำรสื่อสำรทำงกำรตลำดของเรำไดต้ลอดเวลำ โดย 

o ปฏบิตัติำมค ำแนะน ำในกำรเลอืกไม่เขำ้ร่วมทีแ่สดงไวใ้นกำรสื่อสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
o แกไ้ขกำรตัง้ค่ำบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ยกเลกิกำรสมคัร หรอื 
o ส่งค ำขอไม่รบักำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ไปยงัรำยละเอยีดกำรตดิตอ่ทีร่ะบุไวใ้นส่วน “ตดิต่อเรำ” ดำ้นล่ำง 

• ตดิต่อเรำ 

หำกคุณมคี ำถำมใดๆเกีย่วกบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้ โปรดตดิต่อเรำไดท้ี:่ 
หน่วยงำนคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
บรษิทั กูรเ์มท ์พรโีม่ จ ำกดั 
เลขที ่129 ถนนสุขำภบิำล 2 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250  
หรอือเีมลไ์ปที ่DPO-Office@bangkokaircatering.com 
 

7. กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยควำมส่วนตวั 

เรำอำจทบทวนและเปลีย่นแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้เป็นครัง้ครำวเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบักำรเปลีย่นแปลงของกำรใหบ้รกิำรและกำรด ำเนินงำน
ของเรำ รวมถงึขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยนโยบำยฉบบัล่ำสุดจะประกำศบนเวบ็ไซตข์องเรำที ่www.gourmetprimo.com 

มกีำรปรบัปรุงล่ำสุด เมื่อวนัที ่16 สงิหำคม 2565 
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