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ประกาศนโยบาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy Notice)
อ้างถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จากัด
(“บริ ษัท ฯ”) ในฐานะผู้ค วบคุม ข้ อ มูล ส่ ว นบุค คล ได้ จั ดท านโยบายความเป็ น ส่ วนตั ว (Privacy Policy) ขึ้ น เพื่ อ แจ้ งให้ท่ า นในฐานะ
เจ้า ของข้ อมูล ส่ว นบุ คคล ได้ท ราบเกี่ ยวกับรายละเอีย ดและวัตถุ ประสงค์ รวมถึ งรายละเอียดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ว นบุ คคล
ระยะเวลา ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุ คคล และวิธีการที่ท่านสามารถ
ติดต่อบริษัทฯ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการดาเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ
2. เพือ่ จัดทาแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ
3. ส่งให้แก่บุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทฯ
นโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายนี้ใช้สาหรับการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จากัด สาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่าน
ช่องทางของบริษัท ทั้ง offline และ online เช่น การเข้าเยี่ยมชมโครงการ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (“Platform”) ซึ่งได้จัดทาขึ้นเพื่อให้
ท่านสามารถค้นหา เยี่ยมชม ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ของบริษัทฯ ได้
1.คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์นั้นกาลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
2.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย
 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล์ ไลน์ไอดี
ชื่อในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) และ รูปถ่าย
 ข้อมูลซึ่งระบุตาแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความ
ยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตาแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตามถ้าท่าน
ต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
 พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ มีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น
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1. คุกกี้ที่จาเป็น : คุกกี้เหล่านี้จาเป็นสาหรับการทางานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเรา
ได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกาหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดาเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่า
ความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกาหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทาการบล็อก
หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทาให้บางส่วนของไซต์ไม่สามารถทางานได้
2. คุกกี้การใช้งาน : คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทางานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและ
การสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับการกาหนดโดยเราหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่เราได้เพิ่มบริการของพวกเขา
ลงในหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทางาน ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์อาจทางานไม่ถูกต้อง
3. คุกกีป้ ระสิทธิภาพ : คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจานวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่ สุดและน้อยที่สุด
และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทาให้ไม่สามารถ
ระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทางาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด
4. คุกกี้กาหนดเป้าหมาย : คุกกี้เหล่านี้จะถูกกาหนดผ่านไซต์ของเราโดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของเรา โดยบริษัท
ดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนไซต์อื่นๆ คุกกี้
เหล่านี้ทางานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทางาน คุณจะไม่เห็น
โฆษณาที่คุณเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ
5. คุกกี้โฆษณา : ใช้เพื่อจัดเตรียมโฆษณาและแคมเปญการตลาดที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เยี่ยมชม คุกกี้เหล่านี้ติดตาม
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดหาโฆษณาที่ปรับแต่งเอง
 ข้อมูลที่ท่านจาเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกาหนดโดย
ไม่ต้องขอความยินยอม ได้แก่
o การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจาเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทาสัญญา หรือข้อมูลอื่น
ใดตามที่กฎหมายกาหนด หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท ฯ อาจไม่สามารถดาเนินการให้แก่ท่าน
ตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
o การให้ข้อมูลที่เป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น
o ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน
2.2 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จาเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม และ
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้นทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตน
 กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท ฯ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่
เว็บไซต์นั้น ๆ กาหนด โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
2.3 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
 ผ่านช่องทางของบริษัทฯ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร ด้วยวาจาตามสถานการณ์ หรือ
 ผ่านช่องทางของพาร์ทเนอร์/ผู้ให้บริการอื่น เช่น Facebook, Line, Google Ads และ โซเชียลมีเดีย (“Platform”) อื่นๆ
เพื่อการสร้างข้อมูลของท่าน (profiles) หรือตัวแทน (agent) เป็นต้น
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2.4 เด็ก
 บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด (“ข้อจากัดด้านอายุ”)
หากท่านมีอายุน้อยกว่าข้อจากัดด้านอายุ โปรดอย่าใช้บริการของบริษัทฯ และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่บริษัทฯ
 หากท่านเป็นบิดามารดาของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจากัดด้านอายุและทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท ฯ
โปรดติดต่อบริษัทฯ และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้
 หากท่านเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจากัดด้านอายุ และมีความจาเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ขอให้บิดา
มารดาให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม/การใช้/การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 เพื่อการทารายการตามที่ท่านประสงค์ เช่น กรณีท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลโครงการและโปรโมชัน บริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะ
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล์ ไลน์ไอดี ชื่อในการใช้งานเฟซบุ๊ก
(Facebook) รูปถ่าย หรือกรณีการจองออนไลน์ (Online Booking) บริษัทฯ จะทาการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จาเป็นในการออกเอกสาร
สาคัญสาหรับการทารายการจอง
3.2 เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของเว็บไซต์ การจัดทาแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ
รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ
3.3 เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ โปรโมชันที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
3.4 เพื่อดาเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่บริษัท ฯ ใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูลตาแหน่งพื้นที่ของท่าน
กรณีบริษัทฯ ใช้บริการเพื่อการระบุตาแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น
3.5 เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่ง
ได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
3.6 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้แจ้งขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น
3.7 บริษัทฯ จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จาเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดาเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกากับ
ดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน
4.ผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4.1 ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงตัวแทนผู้รับจ้างของบุคคลนั้น
4.2 บุคคลอื่น รวมถึงตัวแทน ผู้รับจ้างของบุคคลนั้น ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ฯ การจัดกิจกรรมทาง
การตลาด การเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เช่น การรับชาระเงิน การจัดทา
ข้อมูลเอกสาร ระบบเทคโนโลยี การส่งเอกสาร และการวิจัย เป็นต้น
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4.3 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกากับดูแล หรือบุคคลใดที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ หรือตามข้อตกลงที่บริษัทมีต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลอื่นใด
5.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
5.1 บริษัทฯ ใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมี
การเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบ
ดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทาให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้
นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สาหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย
5.2 บริษัทฯ จะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความ
ปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมื อ
ดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น
5.3 กรณีบริษัทฯ ทาความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนาม
ของบริษัทฯ บุคคลภายนอกที่เข้ามาดาเนินงานให้บริษัทฯ หรือดาเนินการในนามของบริษัทฯ จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ด้วยเช่นกัน
6.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้และอยู่ในความควบคุม
ของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคาสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
6.2 ท่านสามารถแจ้งยกเลิกให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ได้ภายหลังจาก
การยกเลิกดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่บริษัท ฯ ได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ
อาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดาเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป
6.3 หากบริษัทฯ ไม่ดาเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด ท่านสามารถขอให้บริษัท ฯ ดาเนินการทาลาย ลบ หรือ
ระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ
6.4 สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด เช่น สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
7.กิจการเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจการที่น่าสนใจ
ให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดาเนินการได้โดยแจ้งผ่าน
ทาง อีเมล : dpo@piman.co.th
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8.ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
8.1 ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดย
มิใช่ความผิดของบริษัทฯ
8.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
8.3 การเปิดเผยข้อมูลตามความจาเป็น เนื่องจากกระทาตามกฎหมาย คาสั่ง กฎข้อบังคับ คาสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตาม
ความจาเป็นอื่นใด
9.ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จาเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
10.การปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล / การติดต่อบริษัทฯ
10.1 บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการ
แก้ไข บริษัทฯ จะปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บไซต์
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