นโยบายความเปนสวนตัว
นโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่จะมีการปฏิบั ติตอขอมูลสวนตัวของทานเมื่อมีการเสนอสินคาหรือบริการใหแกทาน โดยหรือในนามของบริษัท เวอรจิ้น
แอ็คทีฟ (ไทยแลนด) จํากัด ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105556027268 (“เวอรจิ้น แอ็คทีฟ”) หรือเมื่อทานใชเว็บไซต “virginactive.co.th” (“เว็บไซต”) หรือแอพพลิเคชั่น
ใดๆ ของ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ บนสมารทโฟนหรือโซเชียลมีเดีย ขอมูลสวนตัวคือขอมูลใด ที่เกี่ยวของกับลักษณะเฉพาะของทานซึ่งอาจเปนที่ชัดแจง หรือสามารถสืบหาไดตาม
สมควร จากขอมูล และ/หรือ ขอมูลอื่นที่บริษัทหรือหุนสวนของบริษัทเขาถึงไดหรือ มีโอกาสจะเขาถึงไดดวยการใหขอมูลสวนตัวของทานแก เวอรจิ้น แอ็คทีฟ ไมวาทานจะ
ไดใหขอมูลสวนตัวดังกลาวผานเว็บไซต ใหทางโทรศัพท ใหที่สถานออกกําลังกาย เวอรจิ้น แอ็คทีฟ ผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน โซเชียลมีเดีย หรืออื่นๆ ทานตกลงเห็น
ชอบดวยกับการเก็บ การใช และการเปดเผยขอมูลดังกลาวตามนโยบาย ความเปนสวนตัวฉบับนี้ หากทานไมใหความยินยอมแกการเก็บ การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวน
ตัวของทานดังกลาวบริษัทอาจไมสามารถจัดหาผลิตภัณฑหรือ บริการบางอยางแกทานได นอกเหนือจากนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้แลวยังอาจจะมีขอกําหนดเพิ่มเติม
วาดวยความเปนสวนตัวที่ใชบังคับกับบางสวนของเว็บไซต หรือใชบังคับกับบริการบางอยางที่ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ จะเสนอใหอีกดวย เนื่องจากขอกําหนดเพิ่มเติมดังกลาวจะมี
ความเกี่ยวของกับการคุมครองความเปนสวนตัว ของทานดวย ทานจึงควรศึกษาขอกําหนดดังกลาวในที่ใดก็ตามที่ทานจะเขาถึงไดบนเว็บไซตหรือในขอกําหนดและเงื่อนไขของ
บริการ หากมีขอแตกตางระหวางนโยบาย ความเปนสวนตัวฉบับนี้กับขอกําหนดวาดวยความเปนสวนตัวเพิ่มเติมดังกลาว ขอกําหนดเพิ่มเติมนั้นจะมีผลบังคับเหนือกวา

1. นโยบายฉบับนี้เกี่ยวของกับเรื่องอะไร?
นโยบายฉบับนี้จะอธิบายถึงมาตรการสําคัญๆ ที่บริษัทไดดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายการคุมครองขอมูลของประเทศไทย นโยบายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตอบคํา
ถามที่ทาน อาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนตัวของทาน หากทานมีคําถามอื่นๆ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในเรื่องความเปนสวนตัวของ เวอรจิ้น
แอ็คทีฟ โปรดติดตอ เจาหนาที่ขอมูลสวนตัวของบริษัทที่ privacy@virginactive.co.th หรือโดยทําหนังสือถึงบริษัทที่ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด) จํากัด เลขที่ 1 อาคารเอ็ม
ไพร ทาวเวอร ชั้นที่ 2, ชั้นที่ 6-9, ชั้นที่ 9เอ็ม และชั้นที่ 10 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

2. ขอมูลอะไรบางที่ทานเก็บรวบรวมเกี่ยวกับขาพเจา?
บริษัทรวบรวมและเก็บขอมูลที่ทานไดใหบริษัทเกี่ยวกับตัวทาน และขอมูลเกี่ยวกับการที่ทานใชบริการของบริษัท เชนขอมูลสมาชิกและขอมูลเกี่ยวกับการที่ทานใชสถานออกกําลังกาย
ของบริษัท ขอมูลที่บริษัทเก็บจะขึ้นอยูกับลักษณะการใชบริการของทานที่ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ เสนอให
ขอมูลที่ทานอาจจะไดใหแกบริษัทไวไดแก :
-- ขอมูลที่ใหในการสมัครเปนสมาชิกสถานออกกําลังกาย เวอรจิ้น แอ็คทีฟ - ตัวอยางเชนรายละเอียดการติดตอทานและรายละเอียดบัตรเครดิต
-- ขอมูลที่ใหในการที่ทานใชสถานออกกําลังกาย เวอรจิ้น แอ็คทีฟ – ตัวอยางเชน ความถี่และจํานวนครั้งที่ทานใชสถานออกกําลังกาย เวอรจิ้น แอ็คทีฟ รวมทั้งชั้นเรียนที่ทานเขา
เรียน
-- ขอมูลที่ใหในการที่ทานใชเว็บไซตและบริการทางเว็บของ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ – ตัวอยางเชน ที่อยูอีเมลที่ทานใหไวเพื่อรวมในรายการสงเสริมการขายและขอเสนอตางๆ ขอมูลที่
ทานใหเกี่ยวกับ การที่ทานใชสถานออกกําลังกายของบริษัท และสภาพความสมบูรณแข็งแรงของทาน และ
-- ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของทาน – ตัวอยางเชน ความมีอยูและลักษณะของภาวะทางสุขภาพที่เปดเผยตอบริษัทในการกรอกแบบสอบถามกอนการออกกําลังกายของบริษัท

3. ทานทําอะไรกับขอมูลนี้?
บริษัทใชและเปดเผยขอมูลสวนตัวของทานเพื่อจัดใหสมาชิกภาพแกทานหรือเพื่อใหแขกของทานไดเยี่ยมสถานออกกําลังกาย เวอรจิ้น แอ็คทีฟ และเพื่อเสนอผลิตภัณฑและบริการ
ของ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ อื่นๆ แกทาน และบริษัทอาจใชขอมูลสวนตัวเพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวของและเพื่อวัตถุประสงคที่กฎหมายอนุญาต เชน :
-----------

รักษาความสัมพันธกับทาน รวมถึงการตอบคําถามของทาน
ชวยใหบริษัทสามารถระบุและแจงใหทานทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการอื่นๆ ของ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ ที่ทานอาจสนใจ
การบัญชีและการบริหารภายใน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของของบริษัทเพื่อประโยชนในการรายงาน
ใชรายละเอียดบัตรเครดิตของทานเพื่อการเรียกเก็บเงิน
ภาพถายเพื่อประโยชนในการระบุตัวบุคคลและการเขาใชสถานออกกําลังกาย
คุมครองทานและ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ จากความผิดพลาดและการฉอฉล
ใชตอบคําถามของเจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยงานกํากับดูแลหรือในการสืบสวนสอบสวน
ปองกันการฉอฉลที่รายแรงเกี่ยวกับสินเชื่อ (serious credit infringement)
ปรับปรุงเว็บไซต และ
สรางความเขาใจถึงความตองการของลูกคาของบริษัทใหดียิ่งขึ้น หากทานมิไดใหขอมูลสวนตัวของทานแกบริษัท บริษัทอาจไมสามารถใหบริการดังกลาวแกทานได

4. มีชวงเวลาอื่นใดหรือไมที่ทานใชขอมูลสวนตัวของขาพเจาเพื่อวัตถุประสงคอื่นหรือใหขอมูลดังกลาวแกบุคคลอื่น?
เวอรจิ้น แอ็คทีฟ ตระหนักถึงความไววางใจที่ทานมีตอบริษัท เมื่อทานใหขอมูลสวนตัวของทานแกบริษัท ทั้งนี้นอกเหนือจากการเปดเผยแกผูใหบริการ (ตามที่จะอธิบายตอไป) หรือ
ตามที่ กฎหมายกําหนด (เชน การเปดเผยตอหนวยงานรัฐบาลหรือตอศาล) แลว นโยบายของบริษัทคือ โดยทั่วไปบริษัทจะไมใหขอมูลสวนตัวของทานแกหนวยงานอื่นเวนแตทาน
ไดใหความยินยอมแก บริษัทในการกระทําดังกลาว
บริษัทอาจแจงขอมูลสวนตัวของทานตอบุคคลภายนอกบางราย เชน ผูใหบริการระบบอิเล็กทรอนิกที่เราใชอยูเพื่อรวบรวมและเก็บขอมูลสวนตัวของทาน ธนาคารและสถาบัน
การเงินที่ทานใช เพื่อชําระเงินแกบริษัท และผูใหบริการอื่นๆ ที่บริษัทใชเพื่อชวยใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในบางครั้ง เวอรจิ้น แอ็คทีฟ อาจ
ใชขอมูลสวนตัวของทานเพื่อ วัตถุประสงคอื่นหรือแจงขอมูลของทานตอหนวยงานอื่นเนื่องจาก :
-- บริษัทเชื่อวามีความจําเปนในการจัดหาบริการที่ทานไดรองขอใหแกทาน
-- บริษัทเชื่อวามีความจําเปนในการคุมครองสิทธิ ทรัพยสิน หรือความปลอดภัยของทาน สมาชิกรายอื่นหรือแขกของ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ หรือสาธารณชน
-- บริษท
ั เชื่อวามีความจําเปนตองกระทําดังกลาวเพื่อปองกันหรือชวยในการสืบหาการฉอฉลหรือการฉอฉลที่รายแรงเกี่ยวกับสินเชื่อ (serious credit infringement) –
ตัวอยางเชน บริษัทอาจแจงขอมูลตอหนวยงานที่รายงานเกี่ยวกับสินเชื่อ หนวยงานบังคับใชกฎหมายและหนวยงานปองกันการฉอฉล
-- เพื่อขอคําแนะนําทางกฎหมาย
-- บริษัทเชื่อวามีความจําเปนในการคุมครองผลประโยชนของ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ – ตัวอยางเชน การเปดเผยตอศาลในกรณีที่มีคดีซึ่ง เวอรจิ้น แอ็คทีฟ เปนคูความ หรือ
-- มีการโอนสินทรัพยและธุรกิจของกิจการไปยังบุคคลอื่นที่เปนกิจการที่มั่นคง
-- เมื่อบริษัทแจงขอมูลตอหนวยงานอื่นและผูใหบริการตามที่กลาวขางตน บริษัทกระทําดังกลาวโดยเปนไปตามนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่หนวยงานและผูใหบริการ
ดังกลาวสามารถ เขาถึงขอมูลสวนตัวของทาน พวกเขาจะตองผูกพันตนตามภาระผูกพันในการรักษาความลับซึ่งหามพวกเขามิใหเก็บหรือใชขอมูลดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคอื่น
ในกรณีที่กฎหมายกําหนด

5. ขาพเจาจําเปนตองรับขอมูลการตลาดจาก เวอรจิ้น แอ็คทีฟ หรือไม?
เวอรจ น้ิ แอค็ ทฟี จะคอยแจง ขา วสารใหท า นทราบเกย่ี วกบั ขอ เสนอพเิ ศษ ผลติ ภณั ฑแ ละบรกิ ารตา งๆ ของบรษิ ทั ในกรณที ท่ี า นไดใ หค วามยนิ ยอมในการรบั ขา
วสารเกย่ี วกบั ขอ มลู ดงั กลา ว ทง้ั นท้ี า น สามารถเลือกที่จะไมรับขอมูลการตลาดจากบริษัทไดโดยติดตอทีมเวอรจิ้น แอ็คทีฟ ที่ privacy@virginactive.co.th หรือโดย
คุยกับพนักงานตอนรับที่สถานออกกําลังกายหลักของทาน

6. ทานใชคุกกี้และสิ่งอื่นทํานองนั้นบนเว็บไซตของทานหรือไม?
เว็บไซตของบริษัทออกแบบมาเพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนแกทานเกี่ยวกับ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ บริษัทใชคุกกี้เพื่อใหแนใจวาทานสามารถจะทําธุรกรรมออนไลนไดอยางปลอดภัย คุก
กี้คือขอมูลที่ เว็บไซตโอนไปยังฮารดดิสกของคอมพิวเตอรของทานเพื่อการเก็บรักษาบันทึก เบราเซอรของเว็บสวนใหญจะถูกตั้งไวใหรับคุกกี้ได นอกจากนี้ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ ยัง
ใชคุกกี้เพื่อวัดความสนใจ ของลูกคาของบริษัทในสวนตางๆ ของเว็บไซตของบริษัท คุกกี้มีประโยชนในการประมาณจํานวนผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของบริษัท และในการดูรูปแบบ
ของปริมาณลูกคาในชวงเวลาหนึ่งๆ ในภาพรวม หากทานไมประสงคจะรับคุกกี้ทานสามารถตั้งเบราเซอรของทานใหปฏิเสธคุกกี้ได นี่อาจทําใหทานไมสามารถใชประโยชนจากบริการ
ออนไลนของ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ อยางเต็มที่ได

7. ขาพเจาจะเขาถึงขอมูลที่ทานเก็บไวเกี่ยวกับตัวขาพเจาไดอยางไร?
หากในเวลาใดๆ ทานตองการจะทราบวาขอมูลสวนตัวอะไรที่บริษัทเก็บไวเกี่ยวกับตัวทาน หรือเกี่ยวกับวิธีการที่ขอมูลสวนตัวดังกลาวไดมีการนําไปใชหรือจะมีการนําไปใช ขอเชิญ
ทานรองขอ สําเนาบันทึกลูกคาโดยติดตอ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ ที่ privacy@virginactive.co.th
บริษัทตั้งเปาหมายวาจะตอบคํารองขอสวนใหญภายใน 14 วัน หรือหากคํารองขอนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดมาก จะตอบภายใน 30 วัน เวอรจิ้น แอ็คทีฟ อาจขอใหทาน
ชดใชคาใชจายตามสมควรของบริษัทในการจัดหาขอมูลดังกลาวใหแกทาน

8. ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลที่ทานมีอยูเกี่ยวกับขาพเจาไดอยางไร?
หากในเวลาใดๆ ทานประสงคจะเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัวที่ไมถูกตองหรือลาสมัย โปรดติดตอบริษัทหากทานตองการใหบริษัทลบขอมูลที่บริษัทเก็บไวเกี่ยวกับตัวทาน โปรด
แจงใหบริษัททราบ และบริษัทจะพยายามอยางเต็มที่เพื่อลบขอมูลนั้น เวนแตบริษัทจําเปนตองเก็บขอมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงคใดๆ ที่ระบุไวในขอ 3 หรือ 4 ของนโยบายความเปนสวน
ตัวฉบับนี้หรือดวยเหตุผลทาง กฎหมายหรือทางธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนั้นเปนไปตามที่กฎหมายอนุญาตและกําหนด

9. ขอมูลที่ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ มีอยูเกี่ยวกับตัวขาพเจานั้นปลอดภัยหรือไม?
เวอรจิ้น แอ็คทีฟ พยายามดําเนินการตามสมควรทั้งปวงเพื่อเก็บรักษาขอมูลสวนตัวของทานไวอยางปลอดภัย บริษัทเก็บขอมูลดังกลาวบนเซิรฟเวอรที่ปลอดภัยที่ไดรับการคุม
ครองอยูใน อุปกรณที่ควบคุมการเขาถึง มีแตเฉพาะผูใชที่ไดรับอนุญาตเทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนตัวของทานได และการเขาถึงนั้นจะกระทําไดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคที่
ไดรับอนุมัติแลวเทานั้น บริษัท ฝกอบรมพนักงานของบริษัทและกําหนดใหเจาหนาที่ดานขอมูลของบริษัทเคารพความเปนสวนตัวและความลับของขอมูลของทาน อยางไรก็ตาม
บริษัทไมสามารถใหหลักประกันอันสมบูรณ แกท า นวา ขอ มลู ของทา นจะปลอดภยั ตลอดเวลา ตวั อยา งเชน ไมม ขี อ มลู ทส่ี ง ทางอนิ เตอรเ นต็ ใดทจ่ี ะปลอดภยั 100%
ถงึ แมว า เราจะดําเนนิ การใหม น่ั ใจถงึ ความปลอดภยั ตามสมควรเพอ่ื ปอ งกนั การเขาถึง การเก็บรวบรวมหรือการใชขอมูลของทานโดยไมไดรับอนุญาต แตเราก็ไมอาจรับผิด
ชอบในกรณีตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาถึงขอมูลสวนตัวของทานโดยไมไดรับอนุญาต

10. จะเกดิ อะไรขน้ึ กบั ขอ มลู ของขา พเจา หากขา พเจา บนั ทกึ ขอ มลู ของขา พเจา เขา บนเวบ็ ไซตอ น่ื ทเ่ี ชอ่ื มโยงมาทเ่ี วบ็ ไซต เวอรจ น้ิ แอค็ ทฟี ?
เวอรจิ้น แอ็คทีฟ จัดใหลิงคไปที่เว็บไซตอื่นบางเว็บไซตนอกเวอรจิ้น แอ็คทีฟ เว็บไซตที่ลิงคดังกลาวมิไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัท ฉะนั้นเราจึงไมอาจรับผิดชอบตอการก
ระทําของ บริษัทที่ลิงคมาที่เว็บไซตของบริษัท กอนที่ทานจะบันทึกขอมูลเขาเว็บไซตดังกลาว ทานควรดูนโยบายความเปนสวนตัวของเว็บไซตนั้นๆ รวมทั้งขอกําหนดและเงื่อนไขการ
ใชดวย

11. ทานมีขอมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากลูกคาหรือไม?
ขอ มลู สว นตวั สว นใหญท ่ี เวอรจ น้ิ แอค็ ทฟี เกบ็ รวบรวมไวน น้ั เกย่ี วขอ งกบั สมาชกิ และแขกของบรษิ ทั แตบ รษิ ทั อาจเกบ็ ขอ มลู เกย่ี วกบั บคุ คลทใ่ี หข อ มลู
ผา นทางเวบ็ ไซตด ว ย เชน โดยการเขา รว ม แขงขัน หรือการสมัครเปนสมาชิกของ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ นโยบายฉบับนี้ใชกับบุคคลดังกลาวดวยเชนเดียวกัน และบริษัทฯ เก็บ
ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับพนักงานและผูรับจางของบริษัท ซึ่งอยู ภายใตนโยบายอื่นที่แยกตางหาก

12. จะเปนอยางไรถากรรมสิทธ์ิในกิจการ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ มีการเปลี่ยนแปลง?
ในกรณีที่เปนไปไดนอยที่กรรมสิทธิ์ในกิจการ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดมีการเปลี่ยนมือนั้น ขอมูลสวนตัวของทานจะมีการโอนไปยังเจาของกิจการรายใหม

13. จะทําอยางไรถาทานมีปญหา คําถาม หรือขอรองเรียน?
หากทานมีคําถามอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายความเปนสวนตัวของบริษัทหรือทานมีขอกังวล โปรดติดตอเจาหนาที่ขอมูลสวนตัวของ เวอรจิ้น แอ็คทีฟ ที่ privacy@virginactive.
co.th หาก เวอรจิ้น แอ็คทีฟ ทราบถึงขอกังวลหรือปญหาเกี่ยวกับขอมูลของลูกคา บริษัทจะถือเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญและจะดําเนินการเพื่อคลายขอกังวลดังกลาว

14. การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
นโยบายของบริษัทจะมีการทบทวนและอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนครั้งคราว เวอรจิ้น แอ็คทีฟ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ ณ เวลาใดๆ
และจะแจงให ทา นทราบโดยการเปด เผยนโยบายความเปน สว นตวั ฉบบั ปรบั ปรงุ ใหเ ปน ปจ จบุ นั ในเวบ็ ไซตข องบรษิ ทั กอ นทท่ี า นจะใหข อ มลู สว นตวั แกบ รษิ ทั
โปรดตรวจสอบนโยบายความเปน สว นตวั นบ้ี นเวบ็ ไซต ของบริษัทฯ เพื่อดูขอความที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
นโยบายความเปนสวนตัวฉบับน้ีไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบันครั้งสุดทายในเดือนพฤศจิกายน 2013

