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หนังสือแจ้งนโยบายการคุ้มขอ้มูลส่วนบุคคลสาํหรบัผู้ใช้บริการ 

(Privacy notice for customers) 

 

1. วตัถปุระสงค ์

สํานักงานการท่องเทียวไต้หวนั ประจําประเทศไทย(“สํานักงานฯ” หรอื “เรา”) มนีโยบายในการคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามทพีระราชบญัญตักิารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  บญัญตัเิพอืเป็นการปฏบิตัิ

ตามหน้าทใีนการแจ้งให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงวตัถุประสงค์ของการเก็บรวมข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทาง

กฎหมาย (lawful basis) ระยะเวลาการเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคล การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเกยีวตวัผู้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และสทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ของพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ.  บรษิทัฯ จงึได้ออกหนังสอืแจ้งนโยบายการคุ้มขอ้มูลส่วนบุคคลสําหรบัลูกค้าฉบบันี ซงึจะ

อธบิายถงึลกัษณะและเหตุผลของการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

 

เอกสารฉบบันีใช้กบัผู้ใช้บรกิารของสํานักงานฯ เมอืผู้ใช้ได้เขา้สู่เวบ็ไซต์หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมของเวบ็ไซต์

สาํนักงานฯ แต่ไม่รวมถงึการเชอืมต่อไปยงัเวบ็ไซต์อนื โดยคน้หาผ่านเวบ็ไซต์สํานกังานฯ เมอืท่านมกีารเชอืมต่อไป

ยงัเวบ็ไซต์อนืแล้ว ความคุ้มครองในขอ้มูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซต์

นันๆ และสํานักงานฯอาจจะดําเนินการแก้ไขปรบัปรุงเอกสารฉบบันีตามทเีหน็สมควรและจะดําเนินการแจง้ให้ท่าน

ทราบถงึการแก้ไขเปลยีนแปลงดงักล่าว 

 

. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเราจะเกบ็รวบรวม 

 ขอ้มูลเกยีวกบับุคคลซึงทําใหส้ามารถระบุตวับุคคลนันไดไ้ม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม แต่ไม่รวมถงึขอ้มูลของ

ผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ ซงึเราดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านดงัต่อไปนี 

 ในการเรยีกดูหรอืดาวน์โหลดไฟล์จากเวบ็ไซต์ taiwantourism.org/th ไม่ได้ส่งผลใหเ้วบ็ไซต์นีมกีารรวบรวม

ขอ้มลูสว่นบุคคลทสีามารถระบุตวัตนได ้

 เมอืใช้บริการผ่านเว็บไซต์ taiwantourism.org/th เช่น ติดต่อเรา และ การแบ่งปันข้อมูลสู่แพลตฟอร์มอนื 

ตลอดจนการเขา้ร่วมกจิกรรมหรอืแบบสํารวจออนไลน์บนเวบ็ไซต์ของเรา จะมกีารเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที

เกยีวขอ้ง เช่น อเีมล์แอดเดรส ชอื ทอียู่ หรอืหมายเลขโทรศพัท์ เป็นต้น ขอ้มูลเหล่านีจะนํามาเพอืใชใ้นการ

วเิคระหข์อ้มลูสําหรบัพฒันาคุณภาพและบรกิารของเวบ็ไซตเ์ท่านัน 
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 เราจะทําการเก็บขอ้มูลเพอืสํารวจความนิยมในการใชบ้รกิาร ซงึจะเป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงคุณภาพใน

การใหบ้รกิารของเวบ็ไซต ์จงึจาํเป็นตอ้งจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูบางอย่างของท่านเพมิเตมิ ไดแ้ก่ หมายเลขไอ

พ ีโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ใีชเ้ปิดดูเวบ็ โดเมนเนม บนัทกึหน้าเวบ็ของเวบ็ไซต์ทผีู้ใชเ้ยยีมชม เวลาทเียยีม

ชมเวบ็ไซต ์และเวบ็ไซตท์ผีูใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึก่อนหน้านัน  

 หากมกีารเขา้ร่วมในงานอเีวน้ท ์โปรแกรม หรอืงานกจิกรรมอืน ๆ ทคีลา้ยคลงึกนัทเีราจดัขนึ เราจะรวบรวม 

ใชง้านและดําเนินการกบัขอ้มูลของท่านเพอืวตัถุประสงคใ์นการดําเนินการคําขอหรอืใบสมคัรสําหรบังานอี

เว้นท์หรอืโปรแกรมเฉพาะใด ๆ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบัการดําเนินการโดยเป็นไปตามสญัญาที

เกยีวขอ้งเท่านนั 

 หากท่านเขา้ร่วมการประกวด หรอื การแข่งขนัของเรา เราจะรวบรวม ใชง้าน และดําเนินการกบัขอ้มูลของ

ท่านทีเราร้องขอ รวมถึงข้อมูลทีท่านให้โดยสมัครใจ เพือจุดประสงค์ในการดําเนินการประกวดแข่งขนั

ดังกล่าวและให้รางวัล ในกรณีทีท่านได้ร ับเลือกให้เป็นผู้ชนะในการประกวดแข่งขนัทีเกียวข้อง การ

ดําเนินการขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามขอ้กําหนดของการเขา้ร่วมการประกวดแข่งขนัทเีกยีวขอ้ง 

หรอืในกรณีทไีม่มขีอ้กําหนดเหล่านี การดําเนินการดงักล่าวจะองิตามประโยชน์อนัชอบธรรมของเราในการ

เสนอบรกิารต่าง ๆ และการสง่เสรมิบรกิารของเรา 

 หากท่านสมคัรงานหรอืสมคัรเข้ารบัการฝึกงาน เราจะรวบรวม ใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที

ท่านแจ้งไว้ในประวตัยิ่อและใบสมคัรของท่านเท่าทจีําเป็นสําหรบัการดําเนินการสมคัรงานของท่านเท่านัน 

ความชอบดว้ยกฎหมายของการดําเนินการดงักล่าวจะสมัพนัธก์บักฎหมายของประเทศทีเกยีวขอ้ง หรอืหาก

ไม่มกีฎหมายระดบัประเทศในเรอืงนนั กจ็ะดาํเนินการตามสญัญา 

 หากท่านเขา้ร่วมการประกวดราคาหรอืกจิกรรมการจดัซอืจดัจ้างอนื ๆ ทคีลา้ยคลงึกนัของทางสํานักงานฯ 

เราจะรวบรวม ใช้งานและดําเนินการกบัข้อมูลทีเราร้องขอในแบบฟอร์มการยนืประกวดราคา เพอืให้เรา

ตดิต่อท่านได้ในเรอืงทเีกยีวกบัการยนืเอกสารประกวดราคาของท่าน การดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านจะเป็นไปตามขอ้ตกลงทเีกยีวขอ้ง 
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3. ฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

การใช้ข้อมูลส่วนบคุคล ฐานทางกฎหมาย 

เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ ผ่าน Google Analytics 

ในลกัษณะ Analytics Cookies 
 ฐ า น จ ด ห ม า ย เ ห ตุ / วิ จั ย / ส ถิ ติ  

( Historical Document, Research, or 

Statistics) 

 ฐานประโยชน์อันชอบธร รมด้ว ย

กฎหมาย (Legitimate Interest) 

 ฐานการปฎิบัติ/หน้าทีตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

 

 

. การปรบัปรงุนโยบายของการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

เราอาจทําการปรบัปรุงหรอืแก้ไขนโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมไิด้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

ทงันี เพอืความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร สํานกังานฯ จงึขอแนะนําใหผู้ใ้ชบ้รกิารอ่านนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทุกครงัทเียยีมชม หรอืมกีารใชบ้รกิารจากเวบ็ไซตข์องสํานักงานฯ 

ในกรณีทที่านมขีอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ตชิมใดๆ เกยีวกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล หรอื

การปฏบิตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี ท่านสามารถตดิต่อมาตามช่องทางดา้นล่างนี 

 

. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถกูเกบ็รวบรวมอย่างไร 

 เราทําการเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนของท่านผ่านการทที่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเวบ็ไซต์หรอืสอืสงัคม

ออนไลน์ หรอืการตดิต่อกนัผ่านทางโทรศพัท์ [และเราทําการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกยีวกบัการใช้งานเวบ็ไวตข์องท่าน

โดยอาศยั cookies (โปรดด ูCookies Policy)] 

ประเภทของCookiesทเีราใชแ้ละในการใช ้Cookies ดงักล่าว ประกอบดว้ยแต่ไม่จาํกดัเพยีง รายการต่อไปนี 

1. Strictly Necessary Cookies - คุกกปีระเภททมีคีวามจาํเป็นอย่างยงิ ทําใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูและใช้

งานในเวบ็ไซตข์องสํานกังานฯ ไดอ้ย่างปลอดภยั 

2. Functionality Cookies -  คุกกเีพอืการทาํงานของเวบ็ไซตใ์ชใ้นการจดจําตวัผูใ้ช ้ซงึจะช่วยใหส้าํนักงานฯ 

สามารถปรบัแต่งเนือหาใหเ้หมาะสม และตอบสนองความต้องการใชง้านของผูใ้ช ้รวมถงึจดจาํการตงัค่าของ

ผูใ้ช ้
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3. Analytical/Performance Cookies - คุกกเีพอืการวเิคราะห/์วดัผลการทาํงานของเวบ็ไซตจ์ะช่วยให้

สาํนักงานฯ จดจําและนับจํานวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตต์ลอดจนทราบถงึพฤตกิรรมในการใชง้าน สามารถรวบรวม

ขอ้มลูทางสถติเิกยีวกบัวธิกีารเขา้และพฤตกิรรมการเยยีมชมเวบ็ไซตเ์พอืปรบัปรุงการทํางานของเวบ็ไซต ์

และช่วยใหส้าํนกังานฯ เขา้ใจถงึความสนใจของผูใ้ช ้ 

4. Advertising Cookies - คุกกเีพอืการโฆษณา จะจดจําการตงัค่าของผูใ้ชใ้นการเขา้ใชง้านหน้าเวบ็ไซต ์และ

นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการปรบัเปลยีนหน้าเวบ็ไซตเ์พอืนําเสนอขอ้มลูโฆษณาทเีหมาะสมกบัผูใ้ชม้าก

ทสีุดเท่าทจีะเป็นไปได ้ 

 

. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะไมเ่ปิดเผยหรอืขายขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านแก่บุคคล และ องคก์รใดๆ ยกเวน้จะเกดิสถานการณ์ดงัต่อไปนี 

1. เมอืตอ้งใหค้วามร่วมมอืกบัองคก์รทางกฎหมายในการสอบสวนคด ี

2. เมอืตอ้งใหค้วามร่วมมอืกบัองคก์รทมีหีน้าทเีสมอืนหรอืเทยีบเท่ากบัองคก์รทางกฎหมายในการสอบสวนคด ี

3. เมอืเรานําข้อมูลต่างๆไปวเิคราะห์เพอืพฒันาการใช้งานของเวบ็ไซต์ โดยเราจะทําภายใต้กฎหมายอย่าง

เคร่งครดั และ จะไม่นําไปใชใ้นวตัถุประสงคอ์นืๆ 

 

. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบคุคล 

 เรามมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทป้ีองกนัมใิห้ขอ้มูลส่วนบุคคลทีถูกเกบ็

รวบรวมสูญหายโดยอุบตัเิหตุ หรอืถูกเข้าถงึ เปิดเผย หรอืแก้ไขเปลยีนแปลงโดยไม่ชอบมชิอบหรอืโดยปราศจาก

อํานาจ 

 การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านโดยพนักงาน ตวัแทน ผูร้บัจา้ง หรอืบุคคลทสีาม จะเป็นไปโดยจาํกดั เรา

จะอนุญาตเฉพาะบุคคลทมีคีวามจําเป็นจะตอ้งเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลนันเพอืปฏบิตัหิน้าทขีองตน [ในกรณีทบีุคคลที

สามทําการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน จะเป็นการประมวลผลตามคําสงัของเราตามทกีําหนดในขอ้ตกลง

ระหว่างผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (data processing agreement: DPA) เทา่นัน] 

 

.ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

 เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าทมีคีวามจําเป็นเพอืวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม 

ซงึหมายรวมถงึขอ้กําหนดในกระบวนการทางกฎหมาย บญัช ีและการรายงาน  

 [รายละเอียดเกียวระยะเวลาของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะแสดงในนโยบายการเก็บข้อมูล (retention 

policy) ของบรษิทัฯ] 

 

 



หนังสอืแจง้นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรบัลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารของสาํนักงานการท่องเทยีวไตห้วนั: กุมภาพนัธ ์2564 

 

. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ตามเงอืนไขทพีระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.  กําหนด ท่านมสีทิธ ิดงัต่อไปนี 

 ขอเขา้ถงึและขอรบัสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลทเีกยีวกบัตนซึงอยู่ในความรบัผดิชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคล หรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึงขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวทตีนไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

 ขอรบัขอ้มลูสว่นบุคคลทเีกยีวกบัตนจากผู้ควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลได ้ในกรณีทผีูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลได้

ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนันอยู่ในรูปแบบทสีามารถอ่านหรอืใช้งานโดยทวัไปได้ด้วยเครอืงมอืหรอือุปกรณ์ที

ทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัแิละสามารถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิ

 คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทเีกยีวกบัตน 

 ขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลดําเนินการลบหรอืทําลาย หรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบุคคลเป็นขอ้มูลทีไมส่ามารถ

ระบุตวับุคคลทเีป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได ้

 ขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลได้ 

 รอ้งขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลดําเนินการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนันถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่

ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

 มสีทิธทิจีะรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานของรฐัทมีอีํานาจหากเชอืว่าบรษิทัไม่ไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย  

 

. ติดต่อเรา 

 ในกรณีทีท่านมคีําถามเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่าน

สามารถตดิต่อเจ้าหน้าทดีูแลความปลอดภยัของขอ้มูลของเราได้ท ียูนิต 13-14 ชนั 12 อาคารจตัุรสัจามจุร ีเลขท ี

319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ผ่านทางอีเมล : media@taiwantourism.org หรอื

โทรศพัท：์+66-2-068-6865, +66-2-068-6866 

 


