
 

นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับกิจกรรม ฉบับที่ 2 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") อธิบายวิธีการท่ี บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)และ

บริษทัในเครือตามเอกสารแนบทา้ยน้ี ท่ีเราเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมหรือตอบ

แบบสอบถามของโครงการต่างๆ ซ่ึงเราไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลมา ("ท่าน") และแจง้ท่านถึงสิทธิในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวม ได้แก่  ช่ือ นามสกุล email address เพศ อายุ และ เบอร์โทรศพัท์ โดยขึ้นอยู่กบั
ประเภทกิจกรรม 

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายท่ีเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

1. เพื่อปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญากบัเรา เช่น เม่ือท่านเขา้ร่วมกิจกรรมของเรา  
 

2. เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น เช่น เพื่อให้เราบริหารจดัการ การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อ
พฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานดา้นกิจกรรมหรืองานอเีวน้ท ์

 
3. กรณีท่ีท่านให้ความยินยอม เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยจะแจง้ใหท้ราบและขอความยินยอมจากท่านเป็น

คราวๆไป 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคล 
เราจะเกบ็ขอ้มูลส่วนบคุคลของทา่นในระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละโครงการ
เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วน
บุคคลไดช้ดัเจน เราจะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตาม
กฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
เราเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบั 
(1)บริษทัในเครือ บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(2)บุคคลและนิติบคุคลอื่นท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัในกลุ่มของเรา (“บุคคลอืน่”) เพื่อบรรลุวตัถปุระสงคก์ารเกบ็รวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เช่น ผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง(เช่น ผูจ้ดังานและจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ) ผูใ้ห้บริการทางดา้นเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด)์ ผูใ้ห้บริการจดัท าโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ  ผูต้รวจสอบ 
หน่วยงานของรัฐ และบคุคลอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อใหเ้ราสามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมและประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี 

ผู้เยาว์ หากท่านมีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการใหค้วามยินยอมโปรดแจง้รายละเอียดผูใ้ชอ้  านาจปกครองใหเ้ราทราบเพ่ือให้
เราสามารถด าเนินการขอความยนิยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองดว้ย 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งภายใต ้พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

1) สิทธิในการเข้าถึง ขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่านท่ีเรามีอยู่
และในการตรวจสอบถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีทา่นไม่ไดใ้หค้วามยินยอม  

2) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบคุคล ของท่านไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น โดยหมายถึงการขอรับขอ้มูล        
ส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือ ขอใหเ้ราส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอื่น 

3) สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี  
4) สิทธิในการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย เป็นขอ้มูลส่วนบคุคล

ท่ีไม่สามารถระบุตวัท่านได ้ เม่ือเราไม่มีฐานท่ีชอบดว้ยกฎหมายในการด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป 

5) สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอใหเ้ราระงบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6) สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้เราด าเนินการให้ขอ้มูลส่วนบคุคลท่ี
เก่ียวกบัท่านนั้นถูกตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 

7) สิทธิในการร้องเรียน ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 
8) สิทธิในการถอนความยินยอม เม่ือใดก็ได ้ ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย บนฐานท่ีท่านได้

ให้ความยินยอมแก่เรา โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกบัต่อการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้โดยชอบ 
 

ท่านสามารถใชสิ้ทธิตามกฎหมาย โดยติดต่อ dpo@theerawan.com  

 



 

ติดต่อเรา 

หากท่านมีขอ้สงสัยหรือค าถามเก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ีหรือหากท่านประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูล โปรด

ติดต่อเราผา่นช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ชั้น 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขท่ี 2 ถนนสุขมุวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2257 4588  
โทรสาร: 66 (0) 2257 4577  
www.TheErawan.com 

กรณบีริษัทในเครืออ่ืนๆ โปรดดูเอกสารแนบท้าย 
รายละเอียดการติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทาง อีเมล dpo@theerawan.com 

 
กนัยายน 2565 
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เอกสารแนบท้าย 

บริษทัในเครือ บริษทั ดิ เอราวณั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู ่
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จ ากดั มหาชน ชัน้ 6 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257 4588  

บรษิทั โรงแรมเอราวณั จ ากดั (มหาชน) 494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2254-1234 

บรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อนิน์ จ ากดั ชัน้ 1 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2659 -2899 

บรษิทั ทวทีรพัยอ์นันต ์จ ากดั ชัน้ 1 อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2659 -2899 

บรษิทั เอราวณั ภูเกต็ จ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588  

บรษิทั เอราวณั ราชด าร ิจ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั เจา้พระยา จ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั โกรท เมเนจเมน้ท ์จ ากดั อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั คอมเมอรเ์ชยีล เมเนจเมน้ท ์
จ ากดั 

อาคารเพลนิจติ เซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ    แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เอราวณั นาคา จ ากดั  494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

บรษิทั เดอะ รเีสรฟ์ิ จ ากดั 494 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
เบอรโ์ทร : 66 (0) 2257-4588 

 


