นโยบายข้ อมูลส่ วนบุคคลลูกค้าศูนย์การค้าไดอาน่ าคอมเพล็กซ์
(Privacy Notice)
บริ ษทั ศูนย์การค้าไดอาน่ าคอมเพล็กซ์ จากัด (“บริ ษทั ”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูล ส่ วน
บุคคลที่กาหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าที่เข้ามาซื้ อสิ นค้า และใช้บริ การ
ภายในพื้นที่ศูนย์การค้าของบริ ษทั (“ลูกค้า”) เพื่อให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้เมื่อลูกค้าเข้ามาภายในพื้นที่ศูนย์การค้า
เข้าร่ วมกิจกรรมที่บริ ษทั อาจจัดขึ้นภายในพื้นที่ศูนย์การค้า และนาส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บริ ษทั
ทางบริ ษทั จะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับนโยบายข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริ ษทั
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้น้ ี บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริ การหรื อการเข้า
ร่ วมกิจกรรมบางประเภท เนื่ องจากการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั ให้แก่ลูกค้าในส่ วนดังกล่าว
ทางบริ ษทั อาจปรับปรุ งนโยบายฉบับนี้ ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริ การ การดาเนิ นธุ รกิจ และการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลต่างๆ ของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับ
ปรับปรุ งใหม่ผา่ นทางช่องทางการติดต่อของบริ ษทั

ข้ อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าที่บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องประมวลผลข้อมูล มีดงั นี้
1. ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าของท่าน ที่บริ ษทั อาจจัดเก็บได้จาก (1) การจัดเก็บภาพใบหน้าด้วยระบบ
กล้อง CCTV ที่มีการติดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์การค้า และ (2) การจัดเก็บภาพถ่ายจากการเข้าร่ วมกิจกรรม
ของบริ ษ ัท ที่ อ าจจัด ขึ้ น ภายในพื้ น ที่ ศู น ย์ก ารค้า ทั้ง ในลัก ษณะของการจัด กิ จ กรรมและการจัด ท าการ
ถ่ายทอดสดหรื อการบันทึกวีดีโอต่างๆ ภายในพื้นที่ศูนย์การค้า (3) การเก็บบันทึกหลักฐานในการให้ บริ การ
ที่ บริ ษทั อาจให้แก่ ลูก ค้า ภายในพื้ นที่ ศูนย์การค้า ซึ่ งกรณี ของการจัดกิ จกรรมหรื อจัดท าการถ่ายทอดสด
รวมถึงการทาบันทึกหลักฐานการให้บริ การดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการถ่ายภาพของท่าน ท่านอาจ
ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดสดหรื อท่านสามารถแจ้งจุดประสงค์ปฏิเสธการถ่ายภาพ
ดังกล่าวได้
2. ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า อาทิ ชื่ อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ เพื่อการใช้บริ การสิ่ งอานวย
ความสะดวกของศูนย์การค้า และการติดต่อกรณี ที่ลูกค้าอาจได้รับรางวัลจากการเข้าร่ วมกิจกรรมกับทาง
บริ ษทั
3. ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่ น ที่ ลูกค้าให้แก่บริ ษทั ตามเงื่อนไขการเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อการใช้บริ การ
ต่างๆ ที่บริ ษทั จัดขึ้น ซึ่ งอาจรวมถึงข้อมูลสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของลูกค้าที่ได้รับรางวัลจากการจัด

กิ จ กรรมดัง กล่ า ว หรื อ บัต รประจ าตัว ประชาชนของลู ก ค้า เพื่ อ การแลกสิ่ ง อ านวยความสะดวกภายใน
ศูนย์การค้า เช่น Wheelchair เป็ นต้น

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้ อมูล
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริ ษทั จะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. ข้อมูลภาพถ่ายจากกล้อง CCTV จะได้รับการบันทึกและเก็บรักษา เพื่อประโยชน์ในการรั กษา
ความปลอดภัยของพื้นที่ศูนย์การค้าของลูกค้า และของผูอ้ ื่นที่เข้ามาใช้บริ การและเยีย่ มชมภายในศูนย์ การค้า
ทั้งนี้ บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิ ดดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 45 วัน ยกเว้นกรณี ที่ บริ ษทั
อาจมีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อการปกป้องเรี ยกร้องสิ ทธิที่บริ ษทั อาจมีต่อลูกค้าในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองสิ ทธิเรี ยกร้องโดยชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั
2. ข้อมูลภาพถ่ายจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์การค้าหรื อภาพหลักฐานการให้บริ การต่างๆ
ขอบริ ษทั ภายในศูนย์การค้านั้น จะได้รับบันทึกและเก็บรักษาเพื่อจัดทาเป็ นสื่ อในการประชาสัมพันธ์บริ ษทั
ผ่านช่องทางการสื่ อสารต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางของบริ ษทั โดยตรงหรื อช่องทางสื่ ออื่นๆ ดังนั้น ภาพถ่าย
ซึ่ งถื อ เป็ นข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นอาจได้ รั บ การเปิ ดเผยและเผยแพร่ สู่ ส าธารณะผ่ า นช่ อ งทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังกล่าว โดยบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ในการเก็บรักษาและใช้ภาพถ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา
ตราบเท่าที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั รับประกันจะไม่ดาเนิ นการในลักษณะที่ อาจ
กระทบสิ ทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
3. ข้อมูลการติดต่อ และในบางกรณี อาจรวมถึงบัตรประจาตัวประชาชนของลูกค้า ที่ให้เพื่ อให้
บริ การ สนับสนุนต่างๆที่ลูกค้า จะได้รับการเก็บและประมวลผลเพื่อการให้บริ การที่ลูกค้าต้องการ และจะได้
รั บการเก็บเพื่อการให้บริ การที่ ลูกค้าเรี ยกร้ องและกาหนด ทั้งนี้ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บรั กษาข้อมูล
ดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อการให้บริ การนั้น และเก็บเป็ นข้อมูลสถิติรายงานการให้ บริ การ
ภายในท้ายปี ปฏิทิน
4. ข้อมูลการติ ดต่อรวมถึ งข้อมูลอื่ นๆของลูกค้า ซึ่ งได้ให้แก่ บริ ษทั เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่ วม
กิจกรรมที่ บริ ษทั อาจจัดขึ้น จะได้รับการเก็บรวบรวมและใช้เพื่อการติดต่อและยืนยันสิ ทธิ ในการรับรางวัล
ต่างๆและในกรณี ที่ท่านได้รับรางวัล บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน
เพื่อการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการทาบัญชีของบริ ษทั
5. ข้อมูลอื่นๆที่ลูกค้าอาจให้ในแบบฟอร์มต่างๆ โดยเฉพาะ แบบฟอร์มรับเรื่ องร้องเรี ยน การสารวจ
ความพึ ง พอใจ จะได้รับ การเก็บ รวบรวมและใช้ เพื่ อการพิ จารณาวางแผนการปรั บปรุ งการบริ การของ
ศูนย์การค้าในอนาคตอื่นๆ รวมถึงการปรับปรุ งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั และลูกค้าผ่านการ
ฝึ กอบรมพนักงานและการพิจารณาทบทวนการแก้ไขข้อร้องเรี ยนต่างๆ
6. กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมเป็ นกรณี เฉพาะ บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์
ข่าว สารต่างๆเกี่ยวกับศูนย์การค้าที่ลูกค้าอาจสนใจ โดยบริ ษทั จะเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่า
ท่านจะถอนความยินยอม

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าที่บริ ษทั ได้รับจะได้รับการเก็บเป็ นความลับ แต่บริ ษทั
อาจมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยและส่ งต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่
(1) ผูใ้ ห้บริ การภายนอกที่ให้บริ การแก่ทางบริ ษทั เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั ให้แก่ท่านซึ่งอาจ
รวมถึงผูใ้ ห้บริ การลูกค้าสัมพันธ์ เป็ นต้น และ
(2) บริ ษทั อาจมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าให้แก่หน่ วยงานราชการต่างๆ
เพื่อการปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริ ษทั จะ
ดาเนิ นการเพียงเท่าที่จาเป็ นตามหน้าที่ดงั กล่าวเท่า นั้น นอกจากนี้ หากได้รับความยินยอมจาก
ลูกค้า บริ ษทั จะส่ งต่อเปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า ตามจุดประสงค์ที่ลูกค้าอาจให้ความ
ให้ยนิ ยอมเป็ นการเฉพาะมานั้น

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้ อมูล
บริ ษทั รับประกันจัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การ
ใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งหมดที่บริ ษทั ได้รับโดยปราศจากอานาจ
หรื อโดยมิ ช อบ โดยบริ ษ ทั จะจัดให้มี ก ารทบทวนมาตรการดังกล่า วเป็ นระยะเพื่ อ ความเหมาะสมตาม
มาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล
บริ ษทั เคารพสิ ทธิ ตามกฎหมายของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริ ษทั โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิ ที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกาหนด
สิ ทธิ ที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิ ทธิขอเข้าถึงและขอรั บสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิ ทธิในการขอ
แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิ ทธิขอรับข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่บริ ษทั ทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
นั้นอยู่ในรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปด้วยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ
รวมถึงสิ ทธิขอให้ส่งหรื อโอนข้อมูลรู ปแบบดังกล่าวไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิ ทธิคดั ค้านการ
ประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ ค คล (4) สิ ท ธิ ข อให้ลบหรื อทาลายหรื อทาให้ข้อมูล ส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตวั บุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจาเป็ น (5) สิ ทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ได้ หรื อ (6) สิ ทธิ ถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการขอใช้สิทธิขา้ งต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่
บริ ษทั แจ้งไว้ โดยบริ ษทั จะแจ้งผลการพิจารณาคาร้องของท่านให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
กรอบกฎหมายได้ที่ Email : contact@diana.co.th

