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นโยบายการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังาน 

1 บทนํา 

เรามุง่มั่นปกป้องความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รารวบรวมไวเ้กีย่วกับพนักงานทัง้ในอดตี 
ปัจจุบนัและอนาคต (“คณุ” หรอื “พนกังาน”) เพือ่จดุประสงคใ์นดา้นการบรหิาร ทรัพยากรบคุคล 
และบญัชเีงนิเดอืน  

ในฐานะพนักงานของ Hyatt (หรอืพนักงานในอนาคต) คณุเขา้ใจและยอมรับวา่ เรารวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวของคณุ 
โดยเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานฉบับนี ้(“นโยบาย”นี)้  

2 การใชน้โยบายนี ้

นโยบายนีม้ผีลกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานทกุคน รวมทัง้การใชใ้ด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูเหลา่นีไ้ม่วา่ในรูปแบบใด ๆ ทัง้โดยทางวาจา ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์
และ/หรอืเป็นลายลกัษณ์อักษร นโยบายนี้จะมกีารบงัคบัใช ้
เวน้เสยีแตว่า่มนีโยบายการเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบคุคลสาํหรับแตล่ะประเทศ/ภมูภิาคตามประเทศทีค่ณุเ
ป็นพลเมอืง/พํานักอาศยั หรอืโรงแรมของ Hyatt (ตามทีร่ะบดุา้นลา่ง) อยูใ่นประเทศ/ภมูภิาคดงักลา่ว 

นโยบายนี้จะทําใหค้วามมุง่มั่นของ Hyatt 
ทีม่ตีอ่การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุมผีลบงัคบัใชจ้รงิและไดม้กีารนํามาปฏบิตัใิชโ้ดยหน่วยงาน
ภายนอกและหน่วยงานดา้นกฎหมายทีทํ่าหนา้ทีจั่ดการ ดําเนนิการ ใหส้ทิธพิเิศษ เป็นเจา้ของ 
และ/หรอืใหบ้รกิารกับโรงแรมทีดํ่าเนนิงานภายใตห้รอือยใูนเครอื Hyatt®, Park Hyatt®, Miraval®, 
exhale®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Andaz®, Hyatt Centric®, The Unbound Collection 
by Hyatt®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva, Hyatt Zilara หรอื Hyatt Residence 
Club® ทัว่โลก รวมทัง้โรงแรมทีเ่ป็นอสิระในเครอื Hyatt (โดยเรยีกเดีย่ว  ๆ หรอืโดยรวมวา่ “โรงแรม 
Hyatt”) หน่วยงานเหลา่นีไ้ดแ้ก ่ Hyatt Hotels Corporation 
และหน่วยงานในสงักดัทัง้โดยตรงและโดยออ้ม รวมทัง้หน่วยงานทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายอืน่ ๆ 
ทีค่รอบครองสถานประกอบการของโรงแรม Hyatt ทัว่โลก เมือ่กลา่วถงึ “Hyatt” “เรา” และ 
“ของเรา” ในนโยบายชดุนี ้
ใหพ้จิารณาครอบคลมุหน่วยงานทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายเหลา่นีร้่วมดว้ยสอดคลอ้งตามสภาวการณ์จรงิ 
รวมถงึหน่วยงานทีค่ณุมหีรอือาจมคีวามสมัพันธใ์นดา้นการจา้งงานดว้ย 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจะถูกประมวลผลโดยหน่วยงานทีค่ณุมหีรอือาจมคีวามสมัพันธใ์นการดา้นการ
จา้งงานเพือ่จดุประสงคท์ีก่ลา่วไวใ้นสว่นที ่ 4 ดา้นลา่ง 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอาจถูกเปิดเผยตอ่หน่วยงานอืน่ ๆ 
ทีก่ลา่วไวข้า้งตน้เพือ่จดุประสงคใ์นดา้นทรัพยากรบคุคล 

นโยบายนีม้เีป้าหมายเพือ่กําหนดขอบเขตการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลอยา่งครอบคลมุทีส่ดุในทั่วโลก 
โดยในบางพืน้ทีอ่าจมขีอ้จํากัดเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑท์างกฎหมายในแตล่ะพืน้ที ่ ตวัอยา่งเชน่ 
กฎหมายในบางประเทศอาจจํากดัไมใ่หม้กีารจัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลบางอย่าง 
หรอืจํากดัวธิกีารในการรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ในกรณีเหลา่นี้ 
เราอาจมกีารปรับแกน้โยบายและ/หรอืแนวปฏบิัตภิายในเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับขอ้กําหนดทางกฎหมายใ
นทอ้งถิน่นัน้ ๆ  

เมือ่คณุตกลงตามนโยบายนี้ 
คณุไดใ้หก้ารยนิยอมโดยชดัแจง้และเป็นลายลกัษณ์อักษรตามขอบเขตทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ในบางพืน้ที่
กําหนด เพือ่การประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลทีค่ณุใหก้บั Hyatt 
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ทีถ่กูพจิารณาเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น (ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นสว่นที ่ 3) 
หรอือาจเป็นขอ้มูลทางการเงนิ 

3 ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราใช ้

คําวา่ “ขอ้มูลสว่นบุคคล”ภายใตน้โยบายนีใ้หห้มายถงึขอ้มลูทีบ่ง่ชีห้รอือาจใชบ้ง่ชีต้วับคุคล 
ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราใช ้ (ซึง่อาจแตกตา่งกันไปในแตล่ะพืน้ทีข่ ึน้อยูก่ับกฎหมายทีใ่ช ้
และตําแหน่งหรอืหนา้ทีข่องพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง) หมายรวมถงึ  

• ชือ่ เพศ รายละเอยีดขอ้มลูตดิตอ่สว่นบคุคล วนัเดอืนปีเกดิ รูปภาพ เชือ้ชาต ิ
สถานภาพการสมรส ขอ้มลูตดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ 

• สถานะทีอ่ยูอ่าศยัหรอืใบอนุญาตทํางาน ประวตักิารรับราชการทหาร สญัชาต ิ
และขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง  

• หมายเลขประกนัสงัคม หรอืเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร รายละเอยีดบญัชธีนาคาร 

• คา่ตอบแทนกรณีเจ็บป่วย เงนิบํานาญ การประกนัและสทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ (รวมทัง้เพศ อายุ 
สญัชาตแิละขอ้มลูหนังสอืเดนิทางของคูส่มรส บตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ 
หรอืผูพ้ึง่พาตามหลักเกณฑแ์ละผูรั้บประโยชนใ์ด ๆ)  

• วนัทีว่า่จา้ง วนัทีเ่ลือ่นตําแหน่ง ประวตักิารทํางาน ทกัษะในการทํางานทางเทคนคิ 
ประวตักิารศกึษา การรับรองทางวชิาชพีและทะเบยีนทางวชิาชพี ทกัษะทางภาษา 
หลกัสตูรฝึกอบรมทีเ่ขา้ร่วม 

• ความสงู น้ําหนักและขนาดเสือ้ผา้ ภาพถา่ย ขอ้จํากดัทางกายภาพและความตอ้งการพเิศษทีม่ ี 

• ประวตักิารลางาน สทิธิล์าพักรอ้นและการขอพักรอ้น ประวตัเิงนิเดอืนและเงนิเดอืนทีต่อ้งการ 
การประเมนิผลการทํางาน จดหมายรับรองหรอืแนะนํา การประเมนิการคดัเลอืกและการพัฒนา 
การลงโทษทางวนัิย รวมทัง้ขัน้ตอนการดําเนนิมาตรการลงโทษ 
(รวมทัง้การตดิตามการควบคมุมาตรฐานภายใตน้โยบายที ่Hyatt บงัคบัใช)้ 

• ผลการตรวจสอบประวัตทิางการเงนิและประวตัอิาชญากรรม 
รวมทัง้ผลการตรวจหาสารเสพตดิและแอลกอฮอล ์ การคัดกรอง การรับรองดา้นสขุภาพ 
เลขทีใ่บขับขี ่ ทะเบยีนรถยนตแ์ละประวตักิารขบัขี ่
ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาตและสว่นงานเห็นวา่มคีวามเหมาะสม 

• โปรแกรมสขุภาพ (รวมทัง้ขอ้มลูคูส่มรส บตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ หรอืผูพ้ึง่พาอืน่ ๆ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละผูรั้บประโยชนใ์ด ๆ ทีเ่ลอืกเขา้ร่วมในโปรแกรมสขุภาพ) 

• ขอ้มลูตามทีก่ฎหมายกําหนด ขอ้มลูตามทีห่น่วยงานกํากับดแูลของภาครัฐรอ้งขอ 
หรอืขอ้มลูทีศ่าลมคํีาสัง่ใหแ้จง้ (เชน่, ขอ้มลูการดแูลบตุรหรอืการชาํระหนี)้  

• การยอมรับใด ๆ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ เกีย่วกบันโยบายของ Hyatt 
รวมทัง้นโยบายดา้นจรยิธรรมและ/หรอืนโยบายดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น 
นโยบายการใชค้อมพวิเตอรแ์ละทรัพยากรอืน่ ๆ ขององคก์ร 

• ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบรักษาความปลอดภัย ซึง่หมายรวมถงึกลอ้งวงจรปิด (“CCTV”) 
และระบบคยีก์ารด์ควบคมุการเขา้-ออก หรอืระบบเทคโนโลยแีละระบบรักษาความปลอดภัยอืน่ 
ๆ ภายใตข้อบเขตทีก่ฎหมายทีบ่งัคับใชอ้นุญาตไว ้ รวมทัง้ในบางเขตอํานาจของศาล 
ขอ้มลูทางชวีภาพและระบบจดจําใบหนา้ 



   
 

                                                                                                                     © 2018 Hyatt Corporation 
 

3 

• ขอ้ความเสยีง อเีมล ขอ้มลูการตดิตอ่หรอืผลงานและการตดิตอ่สือ่สารอืน่ ๆ 
ในการทํางานทีจั่ดทํา จัดเก็บหรอืสง่ตอ่โดยพนักงานซึง่ใชค้อมพวิเตอร์ 
เครอืขา่ยหรอือปุกรณ์การสือ่สารของ Hyatt 

• วนัทีล่าออกหรอืเลกิจา้ง สาเหตใุนการลาออกหรอืเลกิจา้ง ขอ้มลูเกีย่วกบัการเลกิจา้ง (เชน่ 
ขอ้มลูอา้งองิตา่ง ๆ) และ 

• ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ ซึง่อาจจําเป็นตอ่การดําเนนิการตามจุดประสงคข์อง Hyatt 

ขอ้มลูสว่นบคุคลสว่นใหญ่ทีเ่ราใชเ้ป็นขอ้มลูทีค่ณุเป็นผูแ้จง้ใหเ้ราทราบเอง อยา่งไรก็ตาม 
ในบางกรณีเราอาจจําเป็นตอ้งใชข้อ้มลูทีอ่นุมานไดเ้กีย่วกับตวัคณุ 
โดยพจิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดรั้บจากคณุหรอืการปฏสิมัพันธก์ับคณุ 
รวมทัง้ขอ้มูลสว่นบคุคลเกีย่วกับตวัคณุทีไ่ดรั้บจากบคุคลภายนอก (เชน่ 
บรษัิทสรรหาบคุลากรหรอืผูใ้หบ้รกิารในการตรวจสอบภมูหิลงั) 
ตามกระบวนการทีแ่จง้ไดแ้จง้คณุไวข้า้งตน้  

อาจมบีางกรณีทีข่อ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุใหก้บัเราหรอืทีเ่รารวบรวม ถกูพจิารณาเป็น 
“ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น” ภายใตก้รอบของกฎหมายควบคมุขอ้มลูในบางประเทศ 
กฎหมายเหลา่นี้กําหนดขอบเขตเกีย่วกบั “ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น” 
ไวเ้พือ่ครอบคลมุขอ้มลูสว่นบคุคลตา่ง ๆ ทีอ่าจทําใหส้ามารถบง่ชีเ้ชือ้ชาตหิรอืชาตกํิาเนดิ 
ความคดิเห็นทางการเมอืง ความเชือ่ทางศาสนณะคลา้ยกนั การเขา้เป็นสมาชกิของสหภาพ 
หรอืสมาคมวชิาชพี การรักษาสขุภาพกายหรอืสขุภาพจติ ขอ้มลูทางพันธุกรรม ขอ้มลูทางชวีภาพ 
และขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศหรอืรสนยิมทางเพศของบคุคลนัน้ ในบางกรณีทีพ่บไดย้าก 
บนัทกึทางการเงนิอาจเป็นขอ้มูลสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดออ่นในทีท่ีค่ณุอยู่ เราจะประมวลผล 
“ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น” ในขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุ 
หากและเป็นไปตามขอบเขตทีก่ฎหมายทีบ่งัคับใชอ้นุญาตไวเ้ทา่นัน้ 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทกุอยา่งทีเ่รารอ้งขอจากคณุถอืเป็นขอ้บงัคบั เวน้แตจ่ะกําหนดเป็นอยา่งอืน่ 
หากคณุไมแ่จง้และหรอือนุญาตใหเ้ราดําเนนิการเก็บขอ้มูลสว่นบคุคลทีเ่ป็นขอ้บงัคบัทัง้หมด 
เราจะไมส่ามารถเก็บขอ้มูลทีส่มบรูณ์เกีย่วกบัคณุ 
ดงันัน้จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของเราในการบรรลวุตัถปุระสงคท์ีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่ 4 
ดา้นลา่ง 

4 การใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

โดยขึน้อยู่กับประเทศทีเ่กีย่วขอ้งและกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั เราอาจรวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานเพือ่จุดประสงคด์งันี ้ 

• ประเมนิผูส้มัครสําหรับการจา้งงาน 

• บรหิารจัดการความสมัพันธใ์นการจา้งงาน รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการจัดทําบญัชเีงนิเดอืน 
สทิธปิระโยชน ์ การเดนิทางหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่บกิจากบรษัิทได ้ การพัฒนาและฝึกอบรม 
การตรวจสอบการขาดงาน การประเมนิผลงาน การลงโทษทางวนัิย และกระบวนการรอ้งเรยีน  

• ดําเนนิงานธรุการ การวเิคราะหห์รอืงานฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

• พัฒนาบคุลากรและวางแผนการสง่ตอ่งาน 

• เก็บรักษาประวตักิารเจ็บป่วยและขอ้มูลแผนงานดา้นสขุภาพในการประกอบวชิาชพี 

• ดแูลความปลอดภัยและสวสัดภิาพของแขก เจา้หนา้ทีแ่ละทรัพยส์นิของ Hyatt 
(รวมทัง้การควบคมุและอํานวยความสะดวกสาํหรับกจิกรรมการตรวจสอบในพืน้ทีค่วบคมุความ
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ปลอดภัย รวมไปถงึกจิกรรมตา่ง ๆ ทีต่อ้งใชค้อมพวิเตอร ์ เครอืขา่ย 
ระบบการสือ่สารและทรัพยากรอืน่ ๆ ของ Hyatt)  

• สอบสวน และดําเนนิการเกีย่วกับขอ้รอ้งเรยีนทีม่ตีอ่ Hyatt พนักงานของเรา และแขกผูเ้ขา้พัก 

• จัดทําแบบสาํรวจของพนักงานและจัดการแผนงานการใหก้ารยอมรับพนักงานทีทํ่างานด ี

• การดําเนนิการกรณีเลกิจา้ง และจัดเตรยีมหรอืเก็บรักษาขอ้มูลอา้งองิตา่ง ๆ  

• จัดเก็บขอ้มลูการตดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ รายละเอยีดเกีย่วกับผูรั้บผลประโยชน ์ (ซึง่รวมไปถงึการที ่
Hyatt จัดเก็บขอ้มลูเกีย่วกบัผูท้ีค่ณุแจง้วา่เกีย่วขอ้งในเรือ่งเหลา่นี้) และ 

• ปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้นุญาตไว ้ (เชน่ กฎหมายดา้นสขุภาพและความปลอดภัย) 
รวมทัง้คําสัง่หรอืขอ้บงัคบัใด ๆ ทีม่ผีลกบัพนักงาน (เชน่ การอายัดทรัพย ์
หรอืเงนิคา่เลีย้งดบูตุร) 

บรษัิทอาจมกีารตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด CCTV และเครือ่งมอืดา้นความปลอดภัยอืน่ ๆ 
ในสว่นปฏบิตักิารตา่ง ๆ ทัง้ภายในและรอบ ๆ โรงแรม Hyatt เพือ่วตัถปุระสงคต์อ่ไปนี ้
โดยขึน้อยู่กับประเทศทีเ่กีย่วขอ้งและกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

• เพือ่ป้องกนัและตรวจจับอาชญากรรม 

• เพือ่ป้องกนัสขุภาพและความปลอดภัยของแขกและพนักงานของ Hyatt 

• เพือ่จัดการและปกป้องทรัพยส์นิของ Hyatt และทรัพยส์นิของพนักงานของ Hyatt แขก 
และผูม้าเยอืน และ 

• สาํหรับจดุประสงคก์ารรับประกันคณุภาพ ตามขอบเขตทีก่ฎหมายทีบ่งัคับใชอ้นุญาตไว ้

เราอาจดําเนนิการใชโ้ครงการ "ลกูคา้นรินาม" หรอื "แขกปรศินา" 
เพือ่ตรวจสอบคณุภาพของการใหบ้รกิารลกูคา้ของเราเชน่เดยีวกนั 

เราอาจมกีารตรวจสอบการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตและระบบการสือ่สารตา่ง ๆ 
ภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและ นโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศสําหรับผูใ้ชง้านของ Hyatt 
รวมทัง้นโยบายการใชง้านอืน่ ๆ ซึง่อาจถกูนํามาแทนที ่
แกไ้ขหรอืเสรมิหลักเกณฑใ์นนโยบายนี้แลว้แตก่รณี  

เราอาจเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบคุคลบางสว่นของพนักงานภายหลงัจากการจา้งงานยตุลิงเพือ่ใชต้ามวัตถุ
ประสงคใ์ด ๆ ก็ตามทียั่งคงคา้งอยูต่ามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 
เราจะเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วตราบนานเทา่ทีจํ่าเป็นเทา่นัน้และในทกุกรณีไมใ่หเ้กนิขอบเข
ตนโยบายการบรหิารจัดการบนัทกึเอกสารของ Hyatt และตามทีก่ฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้นุญาตไว ้

5 การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

5.1 หลกัเกณฑท์ ัว่ไป 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายทีร่ะบขุา้งตน้ ขอ้มลูเกีย่วกับคณุอาจถูกสง่ตอ่ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายบคุคล 
ผูบ้งัคับบัญชาตามสายงาน ทีป่รกึษา และบคุลากรอืน่ ๆ ของโรงแรม Hyatt 
ภายใตว้ตัถปุระสงคท์ีร่ะบขุา้งตน้ 

5.2 ตวัแทน ผูใ้หบ้รกิารและซพัพลายเออรข์องเรา 

เราอาจมกีารจัดจา้งงานและ/หรอืจัดหาขอ้มลูใหแ้กบ่คุคลภายนอกเพือ่ดําเนนิการบางอย่าง 
เชน่เดยีวกับทีธ่รุกจิอืน่ ๆ ปฏบิตักินั ทัง้นีห้ากคณุสมัครงานกับเราผา่นระบบออนไลน ์
คณุอาจถกูโอนไปยังเว็บไซตข์องบคุคลภายนอกทีม่สีญัญาดําเนนิการกับ Hyatt 
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เพือ่ประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุในนามของเรา 
ในกรณีทีเ่รามกีารจัดจา้งบคุคลภายนอกใหป้ระมวลผลขอ้มูลของคณุหรอืจัดหาขอ้มลูสว่นบคุคลของคุ
ณใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารจากภายนอก 
เรามกีารกําหนดเงือ่นไขใหผู้ใ้หบ้รกิารเหลา่นีด้แูลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามขอ้กําหนดและเงือ่นไข
ของนโยบายนีด้ว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 

5.3 การถา่ยโอนทางธรุกจิ 

ในการดําเนนิธรุกจิ เราอาจซือ้หรอืขายกจิการโรงแรมและสนิทรัพยอ์ืน่ ๆ ในกรณีเชน่นี้ 
ขอ้มลูของพนักงานมักถูกโอนใหแ้กส่ว่นธรุกจิดงักลา่ว 
โดยเราอาจรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่เป็นสว่นหนึง่ของการถา่ยโอนกจิการดงักลา่ว 
รวมทัง้ในบางกรณีทีท่ีอ่าจเกดิขึน้ไมบ่อ่ยครัง้ อาจมกีารซือ้กจิการหรอืสนิทรัพยข์องเรา 
ขอ้มลูของพนักงานอาจถกูรวมอยูใ่นสนิทรัพยท์ีถ่า่ยโอนดว้ย  

5.4 เง ือ่นไขทางกฎหมาย 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราไดรั้บเกีย่วกับคณุ 
หากเราจําเป็นตอ้งดําเนนิการดังกลา่วตามคําสัง่ศาลหรอืตามหลกัเกณฑท์างกฎหมาย 
หรอืเมือ่หน่วยงานภาครัฐรอ้งขอ 
หรอืในกรณีทีเ่ราเห็นวา่จําเป็นหรอืเหมาะสมเพือ่เป็นการปฏบิัตติามกฎหมายหรอืเพือ่ป้องกนัสทิธิห์รอืท
รัพยส์นิของเราตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 
นอกจากนีเ้ราขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบคุคลทีร่วบรวมได ้
หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วเพือ่ดําเนนิการทางบญัช ี ระเบยีบขอ้บงัคับทางภาษี 
และกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บรักษาบนัทกึเอกสารเฉพาะเจาะจงใด ๆ 

6 การโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ 

เรามรีะบบการประมวลผลขอ้มูลจากสว่นกลาง 
และระบบการจัดการของฝ่ายบคุคลโดยเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัเพือ่ชว่ยในการจัดการธรุกจิของ
เราใหด้ยีิง่ขึน้ไมต่า่งจากธรุกจิขา้มชาตสิว่นใหญ ่
การจัดการขอ้มลูผา่นสว่นกลางอาจทําใหต้อ้งมกีารถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลจากประเทศหนึง่ไปอกีปร
ะเทศหนึง่ ตวัอยา่งเชน่ 
ขอ้มลูสว่นบคุคลบางประการเกีย่วกับคณุอาจถูกถา่ยโอนและประมวลผลในสหรัฐฯ 
หากคณุถูกวา่จา้งหรอืเป็นผูรั้บพจิารณาการจา้งงาน (ก) โดยหน่วยงานในเครอืของ Hyatt 
ทีอ่ยูน่อกสหรัฐฯ หรอื (ข) ในฐานะคณะกรรมการบรหิาร 
หัวหนา้แผนกหรอืบคุลากรทีม่คีวามสาํคัญของหน่วยงานหรอืธรุกจิใหบ้รกิารในเครอืของเราทีอ่ยูน่อกส
หรัฐฯ  

หากคณุกําลงัรับการพจิารณาตําแหน่งงานกบัโรงแรม Hyatt ในประเทศอืน่ 
ขอ้มลูสว่นบคุคลบางประการเกีย่วกับคณุอาจถูกถา่ยโอนไปยังประเทศทีเ่ปิดรับตําแหน่งงานดังกลา่ว 
ดว้ยความยนิยอมของคณุ 
ขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัคณุยังอาจถูกถา่ยโอนใหแ้กผู่บ้รหิารและ/หรอืฝ่ายบคุคลของหน่วยงานในเครื
อของ Hyatt ในทีต่า่ง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ 
เพือ่ใหส้ามารถตดิตอ่คณุเกีย่วกบัตําแหน่งงานอืน่ ๆ 
พืน้ทีท่ีถ่า่ยโอนขอ้มลูไปอาจมหีรอืไมม่กีฎหมายเกีย่วกับการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลกําหนดไว ้ 

อยา่งไรก็ตาม เมือ่มกีารถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลภายในเครอื Hyatt 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจะไดรั้บการประมวลผลภายใตก้ฎขององคก์รทีม่ผีลผกูพันของ Hyatt 
(ดสูว่นที ่ 10ดา้นลา่งสําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ) 
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขของนโยบายชดุนีแ้ละกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั สามารถดรูายชือ่โรงแรม Hyatt 
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ทีอ่าจมกีารถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบคุคล และเขตอํานาจศาลทีห่น่วยงานเหลา่นีต้ัง้อยูไ่ด ้
โดยเลอืก“ทัง้หมด” ที:่ https://www.hyatt.com/explore-hotels   

นอกจากนี้ 
ซพัพลายเออรบ์างรายทีเ่ป็นบคุคลภายนอกทีเ่ราถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหอ้าจอยูใ่นสถานทีอ่ืน่ ๆ 
ซพัพลายเออรบ์างรายอาจมมีาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มลูตํา่กวา่ประเทศบา้นเกดิของคณุ 
ในกรณีทีเ่รามกีารถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบคุคลใหแ้กบ่คุคลภายนอก 
เราจะทําใหแ้น่ใจวา่มกีารป้องกันและมกีารกําหนดเงือ่นไขใหผู้ใ้หบ้รกิารเหลา่นีด้แูลขอ้มลูสว่นบคุคลข
องคณุตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขของนโยบายนีด้ว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 
บคุคลภายนอกเหลา่นี่้แบง่ออกเป็นสองประเภทใหญ่ ดงันี:้ (i) 
ซพัพลายเออรใ์นทอ้งถิน่ทีใ่หก้ารสนับสนุนโรงแรม Hyatt ซึง่อาจดําเนนิงานในประเทศตา่ง ๆ 
ทีโ่รงแรม Hyatt ดําเนนิกจิการ หรอื (ii) ผูใ้หบ้รกิารทีจั่ดจา้งจากสว่นกลาง เพือ่สนับสนุน Hyatt 
ทัง้หมด โดยอาจอยูใ่นยา่นธรุกจิทีส่าํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสหรัฐอเมรกิา 
(ซึง่เรามสีาํนักงานใหญต่ัง้อยู)่ สวสิเซอรแ์ลนดแ์ละฮอ่งกง 

7 การปรบัปรงุหรอืเรยีกคน้ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

ในบางกรณีคณุอาจสอบถามเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบคุคลทีเ่ราจัดเก็บไวเ้กีย่วกับตัวคณุโดยสง่เอกสารแจง้เ
ป็นลายลกัษณ์อักษรหรอืแจง้ขอทางอเีมลไปตามทีอ่ยูใ่นสว่นที ่ 10 ดา้นลา่ง 
กรุณาแจง้ชือ่และนามสกลุ ตําแหน่งงานปัจจบุนั (หรอืลา่สดุ) พรอ้มทัง้สถานทีป่ฏบิัตงิานกบั Hyatt 
และสาํเนาเอกสารหลักฐานระบตุวัตนของคณุ (เชน่ บตัรประชาชนหรอืพาสปอรต์) 
เพือ่ใหเ้ราสามารถตรวจสอบตวัตนของคณุ รวมทัง้ขอ้มูลสว่นบคุคลทีเ่ราจัดเก็บไวเ้กีย่วกับตวัคณุได ้
ทัง้นีเ้ราจะไมเ่ปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ทีค่ณุไมม่สีทิธิไ์ดรั้บภายใตก้ฎหมาย (เชน่ 
ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเกีย่วกับบคุคลอืน่) ในกรณีทีค่ณุสง่คํารอ้งมากกวา่หนึง่ครัง้ในระยะเวลาใกลก้นั 
เราอาจตอบรับคํารอ้งลา่สดุของคณุโดยอา้งองิกับการตอบรับกอ่นหนา้ 
และระบเุฉพาะรายละเอยีดทีม่คีวามแตกตา่งออกไปเทา่นัน้ 

คณุอาจแจง้ขอใหเ้ราแกไ้ข ลบและ/หรอืหยดุ หรอืจํากดัการประมวลผล 
หรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รามเีกีย่วกบัคณุ โดยสง่จดหมายหรอือเีมลแจง้ตามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนสว่นที ่ 10 
ดา้นลา่ง หากเราเห็นวา่ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งหรอืตอ้งหยุดการประมวลผลขอ้มลู 
เราจะทําการลบหรอืแกไ้ขขอ้มูลดงักลา่ว หากเราไม่เห็นวา่ขอ้มลูมขีอ้ผดิพลาดใด ๆ 
เราจะแจง้ใหค้ณุทราบวา่เราไม่เห็นพอ้งและบนัทกึขอ้มลูทีค่ณุเห็นวา่ไมถ่กูตอ้งนัน้ไวใ้นแฟ้มทีเ่กีย่วขอ้
ง 

สดุทา้ยนี้ 
ในบางสถานการณ์คณุอาจสามารถคดัคา้นมใิหม้กีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลแลว้แตส่ถานการณ์ขอ
งคณุ คณุสามารถทําไดโ้ดยสง่คํารอ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรถงึเราหรอืสง่อเีมลไปยังทีอ่ยู่ทีร่ะบใุนสว่นที ่
10 ดา้นลา่ง หากเรายอมรับวา่คณุมสีทิธิใ์นการคดัคา้นดงักลา่ว 
เราจะหยดุประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ  

8 การปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รารวบรวมจากคณุจะถกูจัดเก็บโดยเราและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารของเราในฐานขอ้มลูภา
ยใตม้าตรการป้องกนัของระบบควบคมุการใชง้านทัง้ทางกายภาพและผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์
ร่วมกบัเทคโนโลยไีฟรว์อลลแ์ละมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสมอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม 
มาตรการรักษาความปลอดภัยดงักลา่วอาจไม่สามารถป้องกนัการสญูหาย การใชง้านผดิวัตถปุระสงค ์
หรอืการดัดแปลงขอ้มูลสว่นบคุคล โดยเราไมม่สีว่นรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืการรับผดิใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากกรณีเหลา่นี้ ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต เมือ่กฎหมายบงัคบั 
เราจะแจง้การสญูหาย การใชง้านผดิวตัถปุระสงค ์

https://www.hyatt.com/explore-hotels
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หรอืการดัดแปลงขอ้มูลสว่นบคุคลทีอ่าจสง่ผลกระทบ 
เพือ่ใหค้ณุดําเนนิการกระทําทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องสทิธิข์องคณุ 

9 การเปลีย่นแปลงนโยบายนี ้

นโยบายนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เพือ่เป็นการชว่ยเหลอืคณุ นโยบายนี้จะระบวุนัทีบ่งัคับใชไ้วใ้นตอนทา้ยของเอกสาร  

10 คาํรอ้งขอเรยีกคน้ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้สงสยัหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

หากคณุมขีอ้สงสยัใด ๆ เกีย่วกบันโยบายนี ้ หรอืมขีอ้กงัวลหรอืขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ 
เกีย่วกบัการจัดการภายใตน้โยบายนีเ้กีย่วกบัการใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามทีอ่ธบิายไวข้า้งต ้
น หรอืในกรณีทีค่ณุตอ้งการสง่คํารอ้ง (ตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่ 7 ขา้งตน้) 
เพือ่ใชส้ทิธิเ์กีย่วกับขอ้มูลสว่นบคุคลทีเ่ราจัดเก็บเกีย่วกบัคณุ กรุณาตดิตอ่กบัเราผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

• สาํหรับพนักงานปัจจุบนั 
ใหต้ดิตอ่กบัผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานหรอืตดิตอ่กบัผูจั้ดการฝ่ายบคุคล และ 

• สาํหรับผูส้มัครงานและอดตีพนักงาน ใหต้ดิตอ่ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายเก็บรักษาขอ้มลูของ 
Hyatt ที ่privacy@hyatt.com 

ในกรณีทีม่ขีอ้รอ้งเรยีน กรุณาสง่เรือ่งตามทีเ่ห็นสมควรโดยแจง้ผูจั้ดการทัว่ไปของโรงแรม 
หรอืประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายเก็บรักษาขอ้มูล โดยการสง่อเีมลไปที ่privacy@hyatt.com 

แมว้า่โดยเนือ้หาของนโยบายนี้จะไม่ไดเ้ป็นการระบสุทิธิท์างสญัญา แต ่ Hyatt 
ใหค้ณุมั่นใจวา่จะปฏบิัตติามเงือ่นไขทางกฎหมายทีม่ใีนประเทศตา่ง ๆ 
ซึง่ครอบคลมุเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล โดยสรา้งมาตรฐานและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 
(บางประเทศเรยีกวา่เป็นขอ้ผกูมัดขององคก์ร) 
ซึง่ผา่นการรับรองโดยผูกํ้ากบัดแูลนโยบายการเก็บรักษาขอ้มูลของประเทศ 
คณุอาจใชส้ทิธิใ์นการเก็บรักษาขอ้มลูของตนภายใตม้าตรฐานหรอืนโยบายเหลา่นีโ้ดยรอ้งเรยีนกบัผูกํ้า
กบัดแูลนโยบายหรอืตอ่ศาลโดยสอดคลอ้งตามสภาพการณ์และสถานที ่
หากคณุตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานและนโยบายในดา้นเหลา่นี ้
กรุณาตดิตอ่กบัประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายเก็บรักษาขอ้มลูของ Hyatt ผ่านทางอเีมลที ่
privacy@hyatt.com  

คํารอ้งขอเรยีกคน้ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทัง้หมดตอ้งจัดสง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรทางจดหมายหรอือเี
มล เราอาจตอบกลบัคํารอ้งขอของคณุทางจดหมาย อเีมล หรอืวธิกีารอืน่ใดทีเ่หมาะสม 

 

วนัทีม่ผีลบังคบัใช:้ พฤษภาคม 2018 

 

ในกรณีทีม่คีวามไม่สอดคลอ้งกันระหวา่งฉบบัภาษาองักฤษของนโยบายนี้และในภาษาอืน่ใด 
ใหถ้อืตามฉบบัภาษาอังกฤษ (ตามขอบเขตสงูสดุทีอ่นุญาตใหทํ้าไดภ้ายใตก้ฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช)้ 
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