นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ออล ซีซั ่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด และ
บริษทั ในเครือ
30 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ ________________________
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โดยที่บ ริษัท ออล ซีซัน่ ส์ พร็อ พเพอร์ต้ี จ ากัด
และบริษัทในเครือ (“ออล ซีซั ่นส์ เพลส”) เป็ นผู้ประกอบ
ธุรกิจอาคารสานักงาน พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า ซึ่งยึดมั ่นการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและปฏิบตั ิตามกฎหมาย
รวมทัง้ ตระหนักถึงความสาคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ท่ตี ิดต่อ และ/หรือ ทาธุรกรรมกับ ออล ซีซั ่นส์
เพลส เช่ น ลู ก ค้า คู่ สัญ ญา คู่ ค้า ผู้ร ับ จ้า ง ผู้ใ ห้บ ริก าร
ผูส้ มัครงาน พนักงาน เป็ นต้น (“ท่าน”) ดังนั น้ ออล ซีซั ่นส์
เพลส จึงได้กาหนดและบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล (“Privacy Policy”) ฉบับ นี้ (“นโยบาย”) เพื่อ
ชี้ แ จงแนวทางปฏิ บ ัติ แ ละวิ ธีก ารที่ อ อล ซี ซั น่ ส์ เพลส
ดาเนินการเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บ
รวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย มาตรฐานขัน้ สูงและขัน้ ตอน
การดาเนิ นงานที่เข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัย ของ
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไม่ ใ ห้ ถู ก เข้ า ถึ ง น าไปใช้
เปลี่ยนแปลง หรือ เปิ ดเผยโดยมิชอบ รวมถึงการปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามสิทธิของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อ มูล
ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้ ม ครองข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคล”)

All Seasons Property Co., Ltd. and its affiliated
companies (“All Seasons Place”) is an office space and
retail business space provider that adheres to ethical
business conducts and compliance with applicable
legal standpoint. All Seasons Place is aware of the
importance of the protection of Personal Data of the
persons in contact and/or doing business with All
Seasons Place, for instance, customers, contract
parties, business partners, contractors, service
providers, job applicants, employees (“You” or “Your”).
Therefore, All Seasons Place hereby announces this
Privacy Policy (“Policy”) to prescribe the direction and
processes All Seasons Place undertakes pertaining to
your Personal Data, for instance, to collect, retain, use
or disclose such data with high standard and strict
processes in order to safeguard your Personal Data
from unauthorized access, use, modification or
disclosure, and to assure that such processes shall
uphold your rights under the Personal Data Protection
Act B.E. 2562 (“PDPA”).
All Seasons Place suggests that you carefully
read this Policy prior to giving Personal Data to All
Seasons Place in accordance with the purposes
prescribed in this Policy so that you recognize and
understand this Policy and your rights and protections
under PDPA as follows.
All Seasons Place may review or amend this
Policy from time to time in order to comply with PDPA
and/or subordinate legislations, regulations,
announcements of any government authority which will
be newly issued. If there is any amendment of this
Policy, All Seasons Place will publish the updated
version on All Seasons Place’s website and/or other
communication channels.

ออล ซีซัน่ ส์ เพลสขอแนะน าให้ท่ า นโปรดอ่ า น
นโยบายฉบับ นี้ โ ดยละเอีย ดก่ อ นที่ท่ า นจะให้ข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคลกับออล ซีซั ่นส์ เพลส ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ทีร่ ะบุ
ไว้ ใ นนโยบายฉบับ นี้ เพื่ อ ให้ ท่ า นรับ ทราบและเข้า ใจ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของออล ซีซั ่นส์ เพลส
ตลอดจนสิทธิและความคุ้มครองของท่านภายใต้กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ออล ซีซัน่ ส์ เพลสอาจทบทวน แก้ ไ ขนโยบาย
ฉบับนี้ เป็ นครัง้ คราวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ กฎหมายลาดับรอง ข้อบังคับ
ประกาศของหน่ วยงานราชการทีไ่ ด้ถูกแก้ไขเพิม่ เติม หาก
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ จะนาไปเผยแพร่

ในเว็บไซต์ และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นใดของออล ซี
ซั ่นส์ เพลสต่อไป
1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย
นโยบายฉบับ นี้ มีข้ึน เพื่อ ชี้แ จงให้ท่ า นในฐานะ
เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
รายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผย
ข้อ มูลส่ ว นบุ ค คล ตลอดจนสิท ธิแ ละความคุ้ม ครองตาม
กฎหมายของท่าน
2. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล
ธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรม) ดังนี้
2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่านให้ไว้แก่ออล ซีซั ่นส์
เพลส โดยตรง หรือมีอยู่กบั ออล ซีซั ่นส์ เพลส ทัง้ ทีเ่ กิดจาก
การเช่ า รับ บริก าร การติด ต่ อ เยี่ย มชม หรือ การก่ อ นิ ติ
สัมพันธ์ใดๆ กับออล ซีซั ่นส์ เพลส
2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ อล ซีซั ่นส์ เพลส ได้รบั
หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ บริษทั ใน
เครือ ของออล ซีซัน่ ส์ เพลส พัน ธมิต รทางธุ ร กิจ และผู้
ให้บ ริก ารข้อ มู ล เป็ น ต้ น ซึ่ง ออล ซีซัน่ ส์ เพลส จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมจาก
ท่านตามทีก่ ฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด เว้น
แต่กรณีทอ่ี อล ซีซั ่นส์ เพลสมีความจาเป็ นตามทีก่ ฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นอนุญาต
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งเป็ น 2 ประเภท
2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป
่ ได้แก่
(ก) รายละเอี ย ดส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ค า
นาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด
สถานที่เกิด น้ าหนัก ส่วนสูง ลายมือชื่ อ ภาพถ่าย เสียง
เสียงทีบ่ นั ทึก สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว
ข้อ มู ล ของสมาชิก ในครอบครัว ประวัติส่ ว นตัว ประวัติ
การศึกษา อาชีพ ตาแหน่ งงาน สถานที่ทางาน ประเภท
ธุรกิจ ข้อมูลในบัตร หรือเอกสารทีห่ น่ วยงานราชการ หรือ

1. Purposes of this Policy
This Policy is to inform you, as the owner of
Personal Data (“Data Subject”, “you” or “your”), to be
aware of the purposes and details of the collection,
storage, use and/or disclosure of your Personal Data
as well as your legal rights and protection in connection
with Personal Data.
2. Definition of Personal Data
2.1 “Personal Data” means any information
pertaining to a natural person (Data Subject), which
enables the identification of such Data Subject,
whether directly or indirectly (excluding data of a
deceased), including:
2.1.1 Personal data that you give directly to
All Seasons Place, or available to All Seasons Place
through your lease, obtaining of services, contact,
visits, or any legal relations with All Seasons Place;
and
2.1.2 Personal data received or accessible by
All Seasons Place through other sources, for instance,
government agencies, affiliated companies of All
Seasons Place, business partners, and information
service providers. All Seasons Place shall collect and
retain such Personal Data only upon receiving your
legal consent unless where necessary and permissible
under PDPA or other applicable laws.
2.2 Personal Data can be classified into two
categories:
2.2.1 General Personal Data comprising:
(a) Personal information, such as title,
first name, surname, nickname, gender, age,
nationality, date of birth, place of birth, weight, height,
signature, photo, voice, recorded voice, marital status,
number of family members, information of family
members, personal history, educational record,
occupation, job position, workplace, type of business,
information provided in any document issued by

หน่ ว ยงานของรัฐออกให้ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล หนังสือ
เดินทาง วีซ่า บัตรคนต่างด้าว ใบขับขี่ สาเนาสมุดทะเบียน
รถ ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลผู้เสียภาษี และข้อมูล หรือ
เอกสารระบุตวั ตนอื่นๆ รายละเอียดการเข้าเมือง เช่น วันที่
เดิน ทางมาถึ ง และออกนอกประเทศ และ/หรือ ข้อ มู ล
ส่วนตัวอื่นใดทีท่ ่านให้ไว้แก่ออล ซีซั ่นส์ เพลส
(ข) ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ภูมลิ าเนา ทีอ่ ยู่
อีเ มล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ ผู้ใ ช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) หรือบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์
เช่ น LINE, Facebook, Instagram และ Google เป็ นต้ น
และ/หรือ ข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ทีท่ ่านให้ไว้แก่ ออล ซีซั ่นส์
เพลส
(ค) ข้อ มู ล ทางการเงิน ได้แ ก่ ข้อ มู ล การ
ชาระเงิน ข้อมูลเครดิต ข้อมูลทางธนาคาร เช่น รายละเอียด
ต่ า งๆ เกี่ย วกับ บัญ ชีธ นาคาร สถานะทางการเงิน และ
ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ของผู้เช่า รวมถึงข้อมูลการชาระ
เงิน ข้อ มูลบัต รเครดิต ของผู้ใช้บริก ารที่ต้อ งดาเนิ นการ
ชาระเงินกับออล ซีซั ่นส์ เพลส (เช่น ชาระค่าทีจ่ อดรถ เป็ น
ต้น)
(ง) ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่
(1) ข้อมูล cookie และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ง
เกิดจากการที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอปพลิเคชัน
ของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยออล ซีซั ่นส์ เพลสได้ร ับ
ห รื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จ า ก เ บ ร า ว์ เ ซ อ ร์ ห รื อ อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
(2) ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้
บริการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม หรือระบบปฎิบตั กิ าร หรือ
ช่องทางออนไลน์ อ่ืนใดของออล ซีซั ่นส์ เพลส และ/หรือ
พันธมิตรทางธุรกิจ หรือข้อมูลเครือ
(จ ) ข้ อ มู ล ท า ง ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร
ติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ความประสงค์หรือการสมัครเพื่อรับ
ข้อมูล หรือข่าวสารด้านการตลาดจากออล ซีซั ่นส์ เพลส
และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง

government authorities, for instance, national
identification card, household registration, marriage
registration, first name-surname change registration
certificate, passport, VISA, alien registration card,
driver’s license, car registration, social security, tax
registration and other information or documents used
for person identification, details of immigration such as
date of arrival and departure and/or other personal
information which Data Subject has provided to All
Seasons Place;
(b) Contact information, such as
domicile, address, e-mail, telephone number,
username and password, or social media accounts,
such as LINE, Facebook, Instagram, Google, and/or
other contact information which Data Subject has
provided to All Seasons Place;
(c) Financial information, such as
information related to payment transaction, credit
bureau, bank information, for instance, details related
to bank account, or other financial status, and other
financial information of tenants, including information
related to payment transaction, credit card information
of visitors related to payment to All Seasons Place (i.e.,
car parking fee);
(d) Technical information, such as
(1) cookie information and other
information from your browsing website or application
of electronic device which All Seasons Place has
received or recorded from the browser or your
electronic devices; and
(2) other technical information
derived from the use of platform, operating systems, or
any other online channels of All Seasons Place and/or
its business partners.
(e) Marketing and communication
information, such as a request or subscription of
receiving any information or marketing news from All
Seasons Place and/or its business partners including
relevant details;
(f) Other information, such as
Audio/Visual Recording Information obtained when you

(ฉ) ข้อมูลอื่นๆ เช่น เทปบันทึกภาพ/เสียง
(Audio / Visual Information) กรณี ท่ีท่ า นเข้า มาติด ต่ อ ที่
สานักงานของออล ซีซั ่นส์ เพลส หรือการทาธุรกรรมผ่าน
Video Call หรือผ่านเบอร์โทรศัพท์ของออล ซีซั ่นส์ เพลส
(Call Center)
(ช) ข้อ มู ล อื่ น ใด ที่ถื อ ว่ า เป็ นข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคลภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.2.2 ข้อมูลทีอ่ ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเชือ้
ชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สภาพ
ร่างกาย หรือจิตใจ ภาวะทุพพลภาพ ความพิการ ข้อมูล
สุ ข ภาพ ประวั ติ ท างการแพทย์ กรุ๊ ป เลื อ ด ประวั ติ
อาชญากรรม ข้ อ มู ล ทางชี ว ภาพซึ่ ง ใช้ เ ทคนิ ค หรื อ
เทคโนโลยีทเ่ี กี่ยวข้องกับการนาลักษณะเด่นทางกายภาพ
หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทาให้สามารถยืน ยัน
ตัวตนของบุคคลนัน้ ได้ (Biometric Information) เช่น ลาย
พิ ม พ์ น้ิ ว มือ ข้ อ มู ล สแกนม่ า นตา ข้ อ มู ล สแกนใบหน้ า
ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เป็ นต้น ทัง้ นี้ ออล ซีซั ่นส์ เพลส ไม่มี
นโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ่อนไหว ยกเว้นในกรณี
ทีอ่ อล ซีซั ่นส์ เพลส ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
เพื่อวัตถุประสงค์ (ก) ในการพิสูจน์ตวั ตนของท่านทีเ่ ข้าใช้
บริการ และ/หรือ ทาธุรกรรมกับ ออล ซีซั ่นส์ เพลส หาก
ท่านประสงค์จะใช้ขอ้ มูลชีวภาพในการพิสูจน์ตวั ตน และ/
หรือ (ข) ใช้เป็ นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อทา
ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือดิจทิ ลั หรือเว็บไซต์ของ
ออล ซีซั ่นส์ เพลส

contact All Seasons Place at the premises or through
your transactions via Video Call or Help Desk of All
Seasons Place;
(g) Any other information deemed as
Personal Data under PDPA.
2.2.2 Sensitive Data, such as race, ethnic
group, religion, political opinion, body or mind
conditions, disability, health information, medical
record, blood type, credit information, criminal record,
biometric information using the technics or technology
related to the physical or behavioral dominance of a
person, which can be used to identify such person,
such as, fingerprint, iris recognition data, facial or voice
recognition data. All Seasons Place shall not collect
sensitive data unless receiving prior consent from Data
Subject for the purposes of (a) authentication of your
identity when obtaining services and/or doing
transaction with All Seasons Place provided that you
agree to use biometric information for this purpose
and/or (b) using as your electronic signature when
doing transactions with All Seasons Place through
online / digital channel, or website of All Seasons
Place.

3. กรณี ไม่ต้องขอความยิ นยอม: วัตถุประสงค์ในการ 3. No Consent Required: Purposes of Collection,
Use and/or Disclosure of Personal Data
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
All Seasons Place shall request consent from
ออล ซีซัน่ ส์ เพลสจะขอความยิน ยอมจากท่าน
you before or while collecting Personal Data through
ก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธกี าร electronic or any other means except for the following
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธกี ารอื่นใด ยกเว้นกรณีดงั ต่อไปนี้ purposes which All Seasons Place can proceed by
ซึง่ ออล ซีซั ่นส์ เพลสสามารถอาศัยฐานตามกฎหมายอื่นใน relying on other legal grounds to do so, without first
การดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากท่านก่อน obtaining your consent, but merely informing you of the
เพีย งแต่ ต้ อ งแจ้ง ให้ท่ า นทราบวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเก็บ purposes to collect, retain, use and/or disclose
Personal Data:
รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 for the performance of a contract entered
3.1 การปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่านกับออล ซีซั ่นส์ between you (as tenants, suppliers, service providers,
เพลส (ในฐานะที่ท่านเป็ นผู้เช่า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ contractors or others) and All Seasons Place such as

ผู้รบั จ้าง หรือในฐานะอื่นๆ) เช่น การซื้อขายสินค้า การ
รับจ้างทางาน การใช้บริการต่างๆ ของท่านกับ ออล ซีซั ่นส์
เพลส เช่น การส่งสินค้า การใช้บริการอื่นๆ หรือ บริการ
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม
3.2 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
3.3 เพื่อประโยชน์ของท่านและการขอความยินยอม
ไม่อาจกระทาได้ในเวลานัน้
3.4 กรณี จ าเป็ น เพื่อ ป้ อ งกัน หรือ ระงับ อัน ตรายต่ อ
ชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
3.5 เพื่อจัดทาเอกสารเพื่อประโยชน์ สาธารณะ หรือ
เพื่อการศึกษา วิจยั การจัดทาสถิติ ซึ่งได้จดั ให้มมี าตรการ
ป้ องกันทีเ่ หมาะสม
3.6 กรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของออล ซีซั ่นส์ เพลส หรือของบุคคล หรือนิตบิ ุคคลอื่น
3.6.1 การวางแผนป้ องกัน หรือดาเนินมาตรการ
ต่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดการกระทาการทุจริต ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ การทาผิดกฎหมายต่างๆ
3.6.2 การบันทึกภาพผูท้ ม่ี าติดต่อทาธุรกรรมกับ
สานักงาน หรือพืน้ ทีภ่ ายใต้การดูแลของออล ซีซั ่นส์ เพลส
ลงบน CCTV หรือการตรวจสอบและการยืนยันตัวตนของ
ท่านโดยมิได้นาข้อมูลชีวภาพทีเ่ กิดจากการใช้เทคนิค หรือ
เทคโนโลยีทเ่ี กี่ยวข้องกับการนาลักษณะเด่นทางกายภาพ
หรื อ ทางพฤติ ก รรมของบุ ค คลมาใช้ หรื อ การสื่ อ สาร
แบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลภายในออล ซีซั ่นส์ เพลส เพื่อการ
รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การค้า ทีพ่ กั อาศัย
อาคารสานักงาน
3.6.3 การบริหารความเสีย่ ง การกากับดูแล การ
ตรวจสอบ หรือสอบสวนการกระทาทีท่ ุจริต หรือการกระทา
ทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือธุรกรรมทีม่ เี หตุควรสงสัย
3.6.4 การบริหารจัดการภายในองค์ก ร รวมถึง
การแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลภายในออล ซีซั ่นส์ เพลส
3.6.5 การดาเนินการให้เป็ นไปตามสิทธิเรียกร้อง
หรือการใช้สทิ ธิตามกฎหมายของออล ซีซั ่นส์ เพลส เช่น

sale and purchase of goods and work for hire, and use
of All Seasons Place’s services such as product
delivery, or other services, or online services through
a platform;
3.2 for compliance with applicable laws;
3.3 for your interest, and the consent cannot be
obtained at that time;
3.4 for the necessity purpose to prevent or
suppress any danger to a person’s life, body or health;
3.5 for making documents for public interest or for
study, research, statistical purposes under appropriate
protection measures;
3.6 for necessity purpose under legitimate
interests of All Seasons Place or other person or juristic
person:
3.6.1 Implementing a preventive plan or
measures to minimize risks arising from frauds, cyber
threat or violations of laws;
3.6.2 Recording videos of visitors making
transactions at the offices or areas under surveillance
of All Seasons Place onto CCTV or verifying your
identity, without applying biometric information using
the technics or technology related to the physical or
behavioral dominance of a person, or communicating
and sharing Personal Data within All Seasons Place
and its affiliated companies for security purpose within
the retail center, residence and office buildings of All
Seasons Place;
3.6.3 Risk management, compliance, audit,
examination or investigation of frauds or unlawful acts
or suspicious transactions;
3.6.4 Internal management including sharing
of Personal Data within All Seasons Place;
3.6.5 Compliance with legal claims or
execution of All Seasons Place’s legal rights such as
debt collection, litigation, police journal entry, or police
report filing;
3.6.6 Monitoring of e-mail correspondence or
internet transaction between All Seasons Place’s

การติ ด ตามทวงถามหนี้ การด าเนิ น คดี การลงบัน ทึก employees and you to prevent leakage of All Seasons
Place’s confidential information.
ประจาวัน การแจ้งความร้องทุกข์ เป็ นต้น
3.6.6 การตรวจสอบการรับส่ง อีเมล หรือการใช้
อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับท่าน เพื่อป้ องกันการรั ่วไหล
ของข้อมูลความลับของออล ซีซั ่นส์ เพลส
4. กรณี ต้องขอความยิ นยอม: วัตถุประสงค์ในการเก็บ 4. Consent Required: Purposes of Collection, Use
and/or Disclosure of Personal Data
รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
All Seasons Place shall collect your Personal
ออล ซีซั ่นส์ เพลสจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
Data in accordance with your consent for the main
ตามที่ท่านให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการ purposes of selling products and/or providing services
จาหน่ ายสินค้าและ/หรือให้บริการแก่ท่าน หรือช่วยให้ท่าน to you or assisting you in doing transactions and/or
สามารถทาธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ using the services you desire including for the following
purposes.
รวมถึงวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
If you decline to provide Personal Data to All
ทัง้ นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกั บออล ซี
ซั ่นส์ เพลสอาจส่งผลกระทบต่ อท่า นในการไม่ได้ร ับ การ Seasons Place, you may not receive the services or
experience inconvenience, or All Seasons Place may
ให้บริการ ไม่ได้รบั ความสะดวก หรือไม่ได้รบั การปฏิบตั ิ not be able to perform contractual obligations in the
ตามสัญญาซึง่ ท่านอาจได้รบั ความเสียหาย หรือเสียโอกาส contract with you in which you may suffer, or loss of
4.1 การโฆษณาประชาสัม พัน ธ์กิจ การหรือ บริก าร opportunity.
4.1 Advertisement and public relations of
ต่างๆ ของออล ซีซั ่นส์ เพลส และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
businesses or services of All Seasons Place and/or its
4.2 การสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของ business partners;
ออล ซีซั ่นส์ เพลส
4.2 Communicating or conducting public relations
4.3 การบริหารจัดการกิจการของออล ซีซั ่นส์ เพลส within All Seasons Place;
หรือการทีอ่ อล ซีซั ่นส์ เพลสจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอืน่
4.3 Managing business of All Seasons Place or
ดาเนินการแทน
which All Seasons Place hires or assigns others to
proceed on its behalf;
4.4 การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรหรือพนักงานของ
4.4 Recruitment, and employment of personnel or
ออล ซีซั ่นส์ เพลส
employees of All Seasons Place;
4.5 การแบ่ ง ปั น หรือ โอน หรือ เปิ ด เผยข้อ มูลให้แก่
4.5 Sharing, transferring or disclosing information
พันธมิตรทางธุรกิจของออล ซีซั ่นส์ เพลสหรือบุคคลทีส่ าม to business partners of All Seasons Place or other third
ใดๆ ทีอ่ อล ซีซั ่นส์ เพลส เป็ นคู่สญ
ั ญาหรือมีความสัมพันธ์ party to which All Seasons Place is a party or having
ด้วยทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศและบุคคลอื่นใดทีจ่ ะ relationship with, both in Thailand and overseas, and
มีการแจ้งเพิม่ เติมให้ทราบต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ any other persons which you will be further notified for
ให้บริการแก่ท่านหรือช่วยให้ท่านสามารถทาธุรกรรม และ/ the purposes of providing services to you or enabling
หรือใช้บริการทีท่ ่านประสงค์ได้ และ/หรือตามวัตถุประสงค์ you to do transactions and/or use the services you
desire and/or for other purposes specified in Clauses
อื่นๆ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 4.1 – 4.4 โดยมีตวั อย่างบุคคลทีส่ ามที่ 4.1- 4.4, where the examples of a third party that All

ออล ซีซั ่นส์ เพลสจะเปิ ดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 Seasons Place will disclose information are specified
in Clause 5 hereof.
ของนโยบายฉบับนี้
You agree that your consent given under this
ท่านตกลงให้ความยินยอมตามนโยบายฉบับนี้มี
Policy will be valid for a period of 10 (ten) years from
กาหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับจากวันทีท่ ่านยุตกิ ารเป็ น
the date that you stop being a tenant, or terminate the
ผูเ้ ช่า หรือยุตคิ วามสัมพันธ์ หรือทาธุรกรรมหรือติดต่อครัง้ relationship, or do transaction, or last contact with All
สุ ด ท้ า ยกับ ออล ซี ซัน่ ส์ เพลส แล้ ว แต่ เ หตุ ก ารณ์ ใ ดจะ Seasons Place, whichever occurs later. You can
เกิ ด ขึ้น ภายหลัง โดยท่ า นสามารถแจ้ง เพิก ถอนความ withdraw this consent at any time by contacting All
ยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อออล ซีซั ่นส์ เพลสผ่านช่อง Seasons Place through contact channels specified
herein.
ทางการติดต่อตามทีร่ ะบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
5. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ออล ซีซั ่นส์ เพลสจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ (ก) ออล ซีซั ่นส์ เพลส
ได้รบั ความยินยอมจากท่าน (ข) เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ (ค) เป็ นไปตามกฎหมาย หรือ
ตามค าสั ่งของหน่ ว ยงานราชการ หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ
หรือ หน่ ว ยงาน หรือ องค์ ก รอื่น ใดที่มีอ านาจบัง คับ ตาม
กฎหมาย ทัง้ นี้ ออล ซีซั ่นส์ เพลสอาจจาเป็ นต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก (ทัง้ ทีอ่ ยู่ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ) ดังต่อไปนี้
5.1 ผูใ้ ห้บริการภายนอกเพื่อดาเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุ ร กิจ ของออล ซีซัน่ ส์ เพลส เช่ น การผลิต สิน ค้า การ
ให้บริการต่างๆ การค้าปลีก การจัดงานและกิจกรรมด้าน
การตลาด บริการด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การ
ทาวิจยั การสารวจความเห็ น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ
Cloud กา รบ ริ ห า รจั ด กา รค ว า ม เสี่ ย ง กา รสื่ อ ส า ร
โทรคมนาคม การเงินการธนาคาร การลงทุน ประกันชีวติ
ประกัน วิน าศภัย การบริห ารและจัด การคลัง สิน ค้า โลจิ
สติกส์ การบริการรับส่งของ การบริการขนส่ง การส่งสินค้า
การให้บริการบารุงรักษาต่างๆ วิศวกรรมงานระบบ การ
ก่อสร้าง การบริการทางไปรษณีย์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการระบบ
การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call
Center) บริ ก ารทางการแพทย์ บริ ก ารสื่ อ โฆ ษ ณา
ประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย การท่องเที่ยว การ

5. Disclosure of Personal Data
All Seasons Place shall not share or disclose
your Personal Data to any third party unless (i) All
Seasons Place has obtained your consent (ii) it is for
the following purposes prescribed in this Policy (iii) it is
to comply with the law or order of government agency,
or any other law enforcement agencies. All Seasons
Place may be required to disclose your Personal Data
to the following third party (located in Thailand and
overseas):
5.1 External service provider to carry out relevant
operations related to All Seasons Place’s business
which shall include, without limitation, manufacturer,
service provider, retail operator, event organizer,
marketing, research, opinion survey, data analysis, IT
service provider, data storage and cloud service
provider, risk management, telecommunication, bank
and financial institution, investment, life-insurance,
non-life insurance, warehouse management and
control, logistics, courier service provider,
transportation, shipping, maintenance service, system
engineering, construction, postal service, electronic
procurement system, e-commerce, e-payment, call
center, medical service, marketing and advertising
media, digital multimedia, touring, printing, personnel
outsourcing, brokerage service and debt collection,
etc.;
5.2 All Seasons Place’s business partners who
participate in promotional or marketing activities or
jointly provide or offer products or services to you, or
assist you to do transactions and/or use services you
desire, including collaboration to invent, develop or

พิม พ์ การจัด ส่ ง บุ ค ลากร (Outsourcing) บริก ารตัว แทน improve products or services to meet the needs and
maximize satisfaction for you or the customers of All
นายหน้า การติดตามทวงถามหนี้ เป็ นต้น
Seasons Place;
5.2 พันธมิตรทางธุรกิจของออล ซีซั ่นส์ เพลสทีร่ ่วมจัด
5.3 Advisers such as legal advisors, financial
กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ กิจกรรมด้านการตลาด หรือ
advisors, or specialists or external auditors,
ร่วมจัดหา หรือ ร่วมนาเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ ร่วมให้บริการ
5.4 Assignee of rights and/or obligations in case
แก่ท่าน หรือช่วยให้ท่านสามารถทาธุรกรรม และ/หรือใช้
of merger and acquisition, or transfer of business, in
บริการที่ท่านประสงค์ได้ รวมทัง้ การให้ความร่วมมือเพื่อ whole or in part, to any third party,
คิดค้น พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่า งๆ
5.5 Government authorities and/or state agencies
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด such as the Revenue Department, Office of Trade
ให้แก่ท่านหรือลูกค้าของออล ซีซั ่นส์ เพลส
Competition Commission, etc. including court, Office of
5.3 ที่ป รึก ษาด้า นต่า งๆ เช่ น ที่ป รึก ษากฎหมาย ที่ the Attorney General, Royal Thai Police or any other
ปรึก ษาด้า นการเงิน หรือ ผู้เ ชี่ย วชาญ หรือ ผู้ต รวจสอบ law enforcement agencies.
In disclosing your Personal Data to a third
บัญชีภายนอก เป็ นต้น
party above, All Seasons Place will limit the disclosure
5.4 ผู้รบั โอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ ในกรณีการควบ of your Personal Data only to the extent as required to
รวมกิจการ หรือโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดให้แก่ achieve the relevant purposes, and will procure such
third party to sign a Personal Data Processing
บุคคลภายนอก
Agreement to ensure that such third party will not use
5.5 หน่ ว ยงานราชการ และ/หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ your Personal Data for any other purposes, and will
เช่น กรมสรรพากร คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เป็ น strictly keep your Personal Data secure as required by
ต้น รวมถึงศาล สานักงานอัยการ สานักงานตารวจแห่งชาติ laws.
หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดทีม่ ี
อานาจบังคับตามกฎหมาย
ทัง้ นี้ ในการเปิ ด เผยข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลของท่ า น
ให้แก่บุคคลภายนอกข้างต้น ออล ซีซั ่นส์ เพลสจะจากัด
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้อง เท่านัน้ และจะดาเนินการให้
บุคคลภายนอกดังกล่าวลงนามในสัญญาประมวลผลข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล (“Personal Data Processing Agreement”)
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวจะไม่ใช้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื และจะเก็บรักษาข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นไว้ อ ย่ า งปลอดภัย ตามที่ก ฎหมาย
กาหนดอย่างเคร่งครัด
6. Transfer of Your Personal Data to a Foreign
Country
ออล ซีซั ่นส์ เพลสอาจเปิ ดเผย หรือโอนข้อมูลส่วน
All Seasons Place may disclose or transfer
บุ ค คลของท่ า นไปยัง ต่ า งประเทศ บุ ค คลภายนอก หรือ
your Personal Data to other countries, a third party or
เซิร์ฟ เวอร์ท่ีตัง้ อยู่ใ นต่ า งประเทศซึ่ง ประเทศปลายทาง a server located overseas where such destination
6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

ดัง กล่ า วอาจมี หรือ ไม่ มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลใน
ระดับที่เท่ากัน ทัง้ นี้ ออล ซีซั ่นส์ เพลสจะดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนและมาตรการต่ า งๆ เพื่อ ก ากับ ดู แ ลให้ก ารโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นไปอย่างปลอดภัยและบุคคล
ที่ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่
เหมาะสม หรื อ เป็ นไปตามเงื่ อ นไข หรื อ ข้ อ ยกเว้ น ที่
กฎหมายกาหนด และออล ซีซั ่นส์ เพลสจะขอความยินยอม
จากท่านหากกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั ความยินยอมใน
กรณีมกี ารโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

country may or may not have the same data protection
standards. Provided that, All Seasons Place will
proceed with procedures and measures to ensure that
your Personal Data will be securely transferred, and
that the person who receives your Personal Data has
in place appropriate data protection standards or other
derogations as permitted by laws. All Seasons Place
will request your consent if it is required by applicable
laws for transferring Personal Data to overseas.

7. สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7. Rights of Data Subject
All Seasons Place is aware of your personal
rights which are under protection of PDPA in which you
are entitled to exercise those rights at any time by
sending a request to All Seasons Place’s Data
Protection Officer (“Company DPO”) via contact
channels indicated herein.
In case you are under 20 years old or your
legal capacity is restricted, your father, mother,
guardian or representative is required to exercise the
rights on your behalf.
All Seasons Place will strictly proceed in
accordance with your request pertaining to the rights
of Data Subject under PDPA within 14 (fourteen)
business days upon receipt of such request as follows.
7.1 Rights to Withdraw Consent
You have the rights, at any time, to withdraw
the consent given to All Seasons Place for collection,
use and/or disclosure of your Personal data except that
such rights is restricted under applicable laws or
contract which benefits you.
7.2 Rights to Access Information
You have the rights to request for accessing
and receiving copy of your Personal Data which is in
possession of All Seasons Place or request All
Seasons Place to disclose acquisition of such Personal
Data for which you have not given your consent.
7.3 Rights to Data Portability
You have the rights to request your Personal
Data from All Seasons Place in the event that All

ออล ซีซั ่นส์ เพลสตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของ
ท่ า นซึ่ ง เป็ นสิ ท ธิ ท่ี ไ ด้ ร ับ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมาย
คุ้ม ครองข้อ มูลส่ วนบุ ค คล โดยท่ า นมีสิท ธิแ จ้ง ให้ อ อล ซี
ซั ่นส์ เพลส ดาเนินการให้เป็ นไปตามสิทธิได้ตลอดเวลา
ด้วยการแจ้งต่อเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Data
Protection Officer – Company DPO”) ตามช่ อ งทางการ
ติดต่อทีร่ ะบุไว้ในนโยบายนี้
ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ หรือถูก
จากัดความสามารถในการทานิตกิ รรมตามกฎหมาย ท่าน
สามารถขอใช้สทิ ธิโดยให้บดิ า มารดา ผูใ้ ช้อานาจปกครอง
หรือมีผู้อานาจกระทาการแทนเป็ น ผู้แจ้งความประสงค์
แทน
ออล ซีซั ่นส์ เพลส จะดาเนินการตามที่ท่านแจ้ง
ความประสงค์โดยเคร่งครัดตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกาหนด
ภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการนับจากวันที่ได้รบั แจ้งความ
ประสงค์ดงั กล่าว ดังนี้
7.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสทิ ธิขอเพิกถอนความยินยอมทีจ่ ะให้ออล
ซีซัน่ ส์ เพลส เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มู ล ส่ ว น
บุ ค คลของท่ า นได้ ต ลอดเวลา เว้ น แต่ มี ข้ อ จ ากัด โดย
กฎหมายหรือสัญญาทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ท่าน
7.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสทิ ธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของออล ซีซั ่นส์

เพลส หรือขอให้ออล ซีซั ่นส์ เพลส เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่ง Seasons Place has made such Personal Data in
readable format or usable by any automatic equipment
ข้อมูลทีท่ ่านไม่ได้ให้ความยินยอม
or device and capable of using or disclosing
7.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
automatically including (a) rights to request All
ท่านมีสทิ ธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับท่าน Seasons Place to send or transfer your Personal Data
to another data controller when capable of doing so
จากออล ซีซั ่นส์ เพลส ในกรณีท่อี อล ซีซั ่นส์ เพลส ได้ทา
automatically or (b) rights to receive Personal Data in
ให้ ข้ อ มู ล นั ้น อยู่ ใ นรู ป แบบที่ ส ามารถอ่ า น หรื อ ใช้ ง าน which All Seasons Place sends or transfers in such
โดยทัวไปได้
่
ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ท่ที างานได้โดย format to another data controller directly unless it is
อัตโนมัตแิ ละสามารถใช้หรือเปิ ดเผยได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ impossible to do so due to technical limit.
รวมทัง้ (ก) มีสิท ธิขอให้อ อล ซีซัน่ ส์ เพลส ส่ ง หรือ โอน
7.4 Rights to Object Collection, Use or Disclosure
ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล of Personal Data
ส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทาได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ หรือ
You have the rights to object collection, use
(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ อล ซีซั ่นส์ เพลส ส่ง หรือโอน or disclosure of your Personal Data for Personal Data
ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูล collected under the necessity for the performance of a
ส่ ว นบุ ค คลอื่น โดยตรง เว้น แต่ โ ดยสภาพทางเทคนิ ค ไม่ task carried out in the public interest by All Seasons
Place or the necessity for legitimate interest of All
สามารถทาได้
Seasons Place or other persons, provided that, All
7.4 สิท ธิค ัด ค้า นการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผย Seasons Place may reject your rights in case All
Seasons Place is able to justify greater importance of
ข้อมูลส่วนบุคคล
its legitimate interest, or establishing legal claim,
ท่ า นมีสิท ธิค ัด ค้ า นการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรือ complying with the law, or exercising or defending legal
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีท่เี ป็ นข้อมูลส่วน claims;
บุ ค คลที่เ ก็บ รวบรวมได้ด้ว ยเหตุ จ าเป็ น เพื่อ การดาเนิ น
Nevertheless, All Seasons Place may reject
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของออล ซีซั ่นส์ เพลส หรือ your request specified in this Clause 7.4 if the retention
เหตุจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของออล ซี of Personal Data is for following purposes:
ซัน่ ส์ เพลส หรือ บุ ค คลอื่น ทัง้ นี้ ออล ซีซัน่ ส์ เพลสอาจ
(a) For the purpose of exercising freedom of
ปฏิ เ สธการใช้ สิ ท ธิ น้ี ข องท่ า นหากออล ซี ซั น่ ส์ เพลส expression;
สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายทีส่ าคัญ
(b) For the achievement of the purposes
ยิง่ กว่า หรือเป็ นไปเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย relating to the preparation of documents for public
การปฏิบ ัติต าม หรือ การใช้สิท ธิเ รีย กร้อ งตามกฎหมาย interest, or for the purposes relating to research or
statistics, in which the suitable measures to safeguard
หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
your rights and freedoms are put in place;
อนึ่ง ออล ซีซั ่นส์ เพลสอาจปฏิเสธการใช้สทิ ธิน้ี
(c) It is necessary for the performance of a
ของท่านตามทีร่ ะบุในข้อ 7.4 นี้ หากการเก็บรักษาเป็ นไป
task carried out in the public interest by All Seasons
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
Place, or it is necessary for the exercising of official
(ก) เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้เ สรีภ าพในการ authority vested in All Seasons Place;
แสดงความคิดเห็น
(d) It is necessary for compliance with the law
to achieve the purposes with respect to: (i) preventive
(ข) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วกับการจัดทา
medicine or occupational medicine, the assessment of
เอกสารเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ working capacity of the employee, medical diagnosis,

ศึ ก ษาวิ จ ัย หรื อ สถิ ติ ซ่ึ ง ได้ จ ัด ให้ มี ม าตรการปกป้ องที่ the provision of health or social care, medical
treatment, management of health or social care
เหมาะสม เพื่อคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
systems and services, or (ii) public interest in public
(ค) เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการ health;
ดาเนิ น ภารกิจ เพื่อ ประโยชน์ สาธารณะของออล ซีซัน่ ส์
(e) For the purpose of establishing, or
เพลส หรือปฏิบตั ิหน้าทีใ่ นการใช้อานาจรัฐทีไ่ ด้มอบให้แก่ exercising, or defending legal claims, or complying with
ออล ซีซั ่นส์ เพลส
the law.
(ง) เป็ น การจ าเป็ น ในการปฏิบตั ิต ามกฎหมาย
7.5 Rights to Erasure/Rights to be forgotten
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับ (1) เวชศาสตร์ป้องกัน
You have the rights to request All Seasons
หรือ อาชีว เวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการ Place to erase or destroy or anonymize your Personal
ท างานของลู ก จ้า ง การวินิ จ ฉัย โรคทางการแพทย์ การ Data in the following events:
ให้ บ ริก ารด้ า นสุ ข ภาพ หรือ ด้ า นสัง คม การรัก ษาทาง
7.5.1 When the Personal Data is unnecessary
การแพทย์ การจัด การด้า นสุ ข ภาพ หรือ ระบบและการ for retention in accordance with the purpose of
ให้ บ ริ ก ารด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ หรื อ (2) ประโยชน์ collection, use or disclosure;
สาธารณะด้านการสาธารณสุข
7.5.2 When you as Data Subject have
withdrawn the consent for collection, use or disclosure
(จ) การใช้ เ พื่ อ การก่ อ ตั ง้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งตาม of Personal Data and All Seasons Place no longer has
กฎหมาย หรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ legitimate rights to collect, use or disclose such
ยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบตั ิ Personal Data;
ตามกฎหมาย
7.5.3 When Personal Data is collected, used
or disclosed unlawfully.
7.5 สิ ทธิ ขอให้ลบ หรือ ทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
7.6 Rights to Restrict Processing of Personal Data
ท่ า นมี สิ ท ธิข อให้ อ อล ซี ซั น่ ส์ เพลส ลบ หรื อ
You have the rights to restrict the use of your
ทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถ
Personal Data by All Seasons Place in the following
ระบุตวั บุคคลว่าเป็ นท่านได้ ดังนี้
events:
7.5.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นใน
7.6.1 During the investigation by All Seasons
การเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ Place pursuant to your request specified in Clause 7.7;
หรือเปิ ดเผย
7.6.2 Personal data which must be erased or
7.5.2 เมื่ อ ท่ า นถอนความยิน ยอมในการเก็ บ destroyed because it was unlawfully collected/used or
รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผย และออล ซีซัน่ ส์ เพลส ไม่ มี disclosed but you request to restrict the use instead;
อ านาจตามกฎหมายที่จ ะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผย
7.6.3 When Personal Data is no longer
required
to
be retained in accordance with the purpose
ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ต่อไป
of collection of such Personal Data. However, it must
7.5.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ be retained due to your necessity for establishing legal
หรือเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน claim, complying with laws, or exercising or defending
legal claims;
บุคคล
7.6.4 When you have exercised your rights to
7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
object collection, use, or disclosure of your Personal
Data specified in Clause 7.4 and All Seasons Place is

ท่านมีสทิ ธิขอให้ออล ซีซั ่นส์ เพลส ระงับการใช้ proving of its legitimate interest with greater importance
than your rights, or establishing legal claim, complying
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้
with laws, or exercising or defending legal claims
7.6.1 เมื่อออล ซีซั ่นส์ เพลส อยู่ในระหว่างการ pursuant to Clause 7.4, paragraph one (a); or All
ตรวจสอบตามทีท่ ่านร้องขอตามสิทธิของท่านในข้อ 7.7
Seasons Place is proving of its task carried out in the
public interest pursuant to Clause 7.4, paragraph one
7.6.2 เมื่อ เป็ น ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่ต้ อ งลบ หรือ
(c).
ทาลาย เพราะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้
7.7 Rights to Rectification of Personal Data
หรือเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านขอให้ระงับ
You have the rights to request All Seasons
การใช้แทน
Place to amend your Personal Data so that it is up-to7.6.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็ นใน date, correct and not misleading.
การเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล
7.8 Rights to Complain
ส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจาเป็ นต้องขอให้เก็บรักษาไว้
You have the rights to file a complaint to the
เพื่อใช้ในการก่อตัง้ สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ าม หรือ
expert committee under Personal Data Protection
การใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิ Committee if All Seasons Place or any data processor
เรียกร้องตามกฎหมาย
or any of employees or contractors of All Seasons
7.6.4 ในกรณี ท่ี ท่ า นใช้ สิ ท ธิ ค ั ด ค้ า นการเก็ บ Place or data processor are in breach of PDPA and/or
any ministerial regulations or announcement issued
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 7.4 และ
under PDPA.
ออล ซีซั ่นส์ เพลสกาลังดาเนินการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอนั
ชอบด้ ว ยกฎหมายที่ส าคัญ ยิ่ง กว่ า หรือ การก่ อ ตัง้ สิท ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม หรือการใช้สิท ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สทิ ธิเรียกร้อง
ตามกฎหมายตามทีร่ ะบุในข้อ 7.4 วรรคแรก (ก) หรือกาลัง
ตรวจสอบว่าเป็ นการจาเป็ นเพื่อการดาเนินการภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของออล ซีซั ่นส์ เพลสตามทีร่ ะบุในข้อ
7.4 วรรคแรก(ค)
7.7 สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิท ธิขอให้ออล ซีซั ่นส์ เพลส ดาเนินการ
แก้ไขเพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.8 สิทธิรอ้ งเรียน
ท่านมีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญ
ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท่ี
ออล ซีซัน่ ส์ เพลส หรือ ผู้ป ระมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
รวมทัง้ ลูกจ้าง หรือผูร้ บั จ้างของออล ซีซั ่นส์ เพลส หรือของ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตาม

กฎหมายว่ า ด้ว ยการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล รวมถึง
กฎกระทรวง หรือประกาศทีอ่ อกตามกฎหมายดังกล่าว
8. ข้อปฏิ บตั ิ ของท่านในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เนื่องด้วยออล ซีซั ่นส์ เพลสจะสามารถให้บริการ
แก่ท่านตามความประสงค์ของท่าน หรือปฏิบตั ติ ามสัญญา
ระหว่างกันได้ก็ต่อเมื่อ ออล ซีซั ่นส์ เพลสได้รบั ข้อมูลส่วน
บุ ค คลของท่ า นที่ถู ก ต้อ งและจ าเป็ น เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ เพื่อการตรวจสอบและมั ่นใจว่าการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยออล
ซีซั ่นส์ เพลสจะเป็ นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่าน (Customer Due Diligence) และ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องตามความเป็ นจริง และ
เป็ นข้อ มู ล ปั จ จุ บ ัน ดัง นั ้น ท่ า นจึง จ าเป็ นต้ อ งให้ค วาม
ร่วมมือกับออล ซีซั ่นส์ เพลสในการดาเนินการดังกล่าวด้วย
9. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ออล ซีซั ่นส์ เพลสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จาเป็ นในระหว่างที่ท่านยังใช้
บริการ หรือมีความสัมพันธ์อยู่กบั ออล ซีซั ่นส์ เพลส หรือ
ตลอดระยะเวลาที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่
ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเมื่อท่านไม่ได้เป็ น ผูเ้ ช่าของ
ออล ซีซั ่นส์ เพลส หรือยุติความสัมพันธ์กับ ออล ซีซั ่นส์
เพลสแล้ว ออล ซีซั ่นส์ เพลส ยังจาเป็ นต้องจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไว้ตามที่กฎหมายกาหนด และ/หรือ
ตามนโยบาย มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ในเรื่องการจัดเก็บ
ทาลายเอกสารต่างๆ ของออล ซีซั ่นส์ เพลส โดยออล ซี
ซั ่นส์ เพลสจะลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทาให้
เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมด
ความจาเป็ น หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 10 (สิบ) ปี นับจากวันทีท่ ่านยุตกิ ารเป็ นผู้
เช่า หรือยุติความสัมพันธ์ หรือทาธุรกรรมหรือติดต่อครัง้
สุ ด ท้ า ยกับ ออล ซี ซัน่ ส์ เพลส แล้ ว แต่ เ หตุ ก ารณ์ ใ ดจะ
เกิดขึน้ ภายหลัง

8. Your Procedure to Give Personal Data
All Seasons Place shall be able to provide
services of your interest or perform its obligation under
the contract upon receiving your Personal Data which
is correct and required for the relevant purposes
including to verify and ensure that the collection, use,
or disclosure of your Personal Data which is proceeded
by All Seasons Place shall be in compliance with
Customer Due Diligence criteria and your Personal
Data is correct and up to date. Thus, your cooperation
in giving Personal Data to All Seasons Place is
required.

9. Retention Period of Personal Data
All Seasons Place will retain your Personal
Data for as long as is necessary during the period that
you are using the services of, or have relationship with
All Seasons Place, or for as long as is necessary to
fulfil the purposes prescribed in this Policy. If you cease
to be tenant of All Seasons Place or have terminated
relationship with All Seasons Place, All Seasons Place
shall retain your Personal Data for back-up purpose as
required by applicable laws and/or in accordance with
the policies or standard operating procedures on data
retention and destruction of All Seasons Place. All
Seasons Place will erase, destroy, or anonymize
Personal Data when it is no longer necessary or when
the period lapses, provided, however, within 10 (ten)
years from the date that you stop being tenant, or
terminate the relationship, or do transaction, or last
contact with All Seasons Place, whichever occurs later.

10. Data Protection Officer
All Seasons Place has appointed the Data
ออล ซีซั ่นส์ เพลส ได้แต่งตัง้ เจ้าหน้ าที่คุ้มครอง
Protection
Officer (“Company DPO”) to monitor the
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Data Protection Officer : Company
compliance of All Seasons Place in accordance with
DPO) เพื่อกากับดูแลการปฎิบตั ิตามกฎหมายของออล ซี
10. เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA and this Policy, to coordinate with you in
handling the complaints, and to facilitate your request
to exercise the rights under PDPA.
If you have any comments or questions or
inquiries regarding the collection, use and/or disclosure
of your Personal Data and your rights under PDPA or
wish to withdraw or cancel your consent or cease
หากท่ า นมีข้อ เสนอแนะ หรือ มีข้อ สงสัย หรือ receiving information or if you are aware of any breach
ต้ อ งการสอบถามข้อ มู ล เกี่ ย วกับ รายละเอี ย ดการเก็ บ of your Personal Data, please contact All Seasons
รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ าน Place through the following channels:
Email : DPO@ASP.TH.COM
รวมถึง สิท ธิข องท่ า นตามกฎหมายคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคล หรือต้องการยกเลิกความยินยอม หรือหยุดการรับ
Contact : Legal
ข่าวสารหรือข้อมูลทางการตลาด หรือกรณีท่พี บว่ามีการ
19th floor, M. Thai Tower, 87, Wireless Road,
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ ออล ซีซั ่นส์ Lumpini Subdistrict, Pathumwan District,
เพลส ผ่านช่องทางดังนี้
Bangkok 10330
Email : DPO@ASP.TH.COM
ซั ่นส์ เพลส ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายของออล ซีซั ่นส์ เพลส ว่า
ด้ ว ยการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล รวมทั ้ง เป็ นผู้
ประสานงานกับท่านในการรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือ
อานวยความสะดวกแก่ท่านเกี่ยวกับการแจ้งใช้สิทธิของ
ท่านตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อ ฝ่ ายกฎหมาย
บริษทั ออล ซีซั ่นส์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
ชัน้ 19 อาคารเอ็ม.ไทย เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน 10330

