
สรุปนโยบายความเป็นส่วนตวั 

ต่อไปนีค้อืขอ้มูลสรุปย่อนโยบายความเป็นส่วนตวั (เรยีกต่อจากนีว่้า “นโยบาย”) 

ในส่วนของการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีด่ าเนินการโดย NNG Software Developing and Commercial 

Limimted Liability Company (สถานทีจ่ดทะเบยีน: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Hungary; 

หมายเลขจดทะเบยีนบรษิทั: Cg.01-09-891838 หมายเลขโทรสาร: 13357845-2-44 

อเีมลแอดเดรส: info@naviextras.com) (เรยีกต่อจากนีว่้า “NNG”) 

ขอ้มูลเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างละเอยีดมรีะบุไวเ้พิม่เตมิในนโยบายฉบบัเต็มซึง่สามารถสบืคน้ไดจ้ากดา้

นล่าง โปรดทราบว่านโยบายฉบบัเต็มเท่าน้ันจงึจะถอืว่ามขีอ้มูลทีค่รบถว้นสมบูรณแ์ละเพยีงพอ 

เป้าหมายของขอ้มูลสรุปนีค้อืเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลโดย NNG 

วตัถุประสงคข์อง

การประมวลผลข้

อมูล 

เพือ่การใชง้านผลติภ ั

ณฑแ์ละการลงทะเบยี

นทีเ่วบ็ไซต ์
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InControlTouch 
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NNG จดัไวใ้ห)้ 

การส่งจดหมายขา่ว ความรว่มมอืกบัพนัธมติรเพือ่แจง้ใหผู้ใ้

ชท้ราบเกีย่วกบัขอ้มูลและการปรบัปรุงเ

นื้อหาทีผู่ใ้ชพ้งึทราบ 

ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งในนโยบายชดุนี้: 

2.4.3. 

ผูค้วบคมุขอ้มูล • NNG • NNG • NNG 

• พนัธมติร 
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• รหสับตัรก านัลหรอืรหสับตัรเตมิเงนิ 
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การโอนขอ้มูล 
  

NNG 

อาจมกีารโอนขอ้มูลต่อไปนีข้องผูใ้ชไ้ปยงัพั

นธมติรใน EEA: 

• VIN 

• วนัทีอ่พัเดตล่าสุด 

• เวอรช์ ัน่อพัเดต 

• รหสับตัรก านัลหรอืรหสับตัรเตมิเงนิ 

 

ดูรายละเอยีดการโอนขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ากหั

วขอ้ที ่2.4.3 ของนโยบายชดุนี ้

นโยบายความเป็นส่วนตวั 



นโยบายความเป็นส่วนตวันี ้(เรยีกต่อจากนีว่้า “นโยบาย”) เผยแพรแ่ละมผีล ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2018 

1. ค าจ ากดัความ 

บรกิารทีเ่ชือ่มต่อ หมายถงึบรกิารเฉพาะพืน้ทีต่่าง ๆ (การคน้หาพืน้ที ่ขอ้มูลการจราจร ราคาเชือ้เพลงิ 

ขอ้มูลสภาพอากาศ ฯลฯ) ซึง่จะตอ้งอาศยัการเชือ่มต่อออนไลน ์(สบืคน้ขอ้มูลผ่านซมิการด์หรอื Bluetooth 

อนิเทอรเ์น็ตไรส้าย เคร ือ่งรบัสญัญาณ TMC ฯลฯ) กบัอุปกรณข์องคุณ 

เนื้อหา หมายถงึแผนที ่จดุน่าสนใจ เนือ้หา 3 มติ ิเสยีง ไฟลภ์าษา และเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าทางอืน่ ๆ 

ทีส่ามารถอพัโหลดและใชใ้นอุปกรณข์องคุณและใชก้บัซอฟตแ์วรข์องคุณ 

คุกกี ้คอืไฟลข์อ้ความเล็ก ๆ ทีจ่ดัวางไวใ้นฮารด์ดสิกห์รอืเว็บเซริฟ์เวอรข์องคุณ และใชง้านโดยเว็บไซตแ์ละ 

InControlTouch Mapupdater ตามทีร่ะบุในหวัขอ้ ความเป็นส่วนตวั ดา้นล่าง 

อุปกรณ ์หมายถงึ ระบบน าทางในรถทีต่ดิตัง้ไวใ้นรถของคุณ 

ผลติภณัฑฟ์ร ีหมายถงึขอ้มูลอพัเดต 

เนือ้หาและบรกิารผ่านการเชือ่มต่อทีผู่ใ้ชส้ามารถใชไ้ดฟ้รรีะหว่างรอบใหบ้รกิาร Mapcare 

ขอ้บงัคบัท ัว่ไปดา้นการปกป้องขอ้มูลหรอื GDPR หมายถงึ Regulation (EU) 2016/679 

ของรฐัสภายุโรปและสภายุโรปในวนัที ่27 เมษายน 2016 

ดา้นการปกป้องบุคคลทั่วไปเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและการเคลือ่นยา้ยขอ้มูลดงักล่าวอย่างเสร ี

และการยกเลกิ Directive 95/46/EC 

รอบใหบ้รกิาร Mapcare หมายถงึระยะเวลาสามปีในการใชผ้ลติภณัฑฟ์รทีีจ่ดัหาใหแ้กผู่ใ้ช ้

NNG หมายถงึ NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company 

ซึง่เป็นผูจ้ดัหาซอฟตแ์วรแ์ละผลติภณัฑ ์

ส านักงานจดทะเบยีน: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Hungary 

ศาลการจดทะเบยีน: 
Budapest-Capital Regional Court (Fővárosi 

Törvényszék) 

หมายเลขการลงทะเบยีนบรษิทั: Cg.01-09-891838 

หมายเลขภาษี: 13357845-2-44 

อเีมลแอดเดรส: info@naviextras.com 

เว็บไซต:์ www.nng.com 

พนัธมติร หมายถงึบุคคลหรอืหน่วยงานต่อไปนี ้

 



Jaguar Land Rover Limited (ส านักงานจดทะเบยีน: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 

4LF.REGISTERED IN ENGLAND NO: 1672070) 

กฎหมายความเป็นสว่นตวั หมายถงึ Act CXII of 2011 

ทีก่ าหนดสทิธิใ์นการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัตนเองและเสรภีาพเกีย่วกบัขอ้มูล 

ผลติภณัฑ ์หมายถงึขอ้มูลอพัเดต เนือ้หาและบรกิารเชือ่มต่อ 

การจดัท าโพรไฟล ์หมายถงึการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอตัโนมตัติามทีร่ะบุในขอ้ 2.4.2.2 

เพือ่จดัส่งจดหมายข่าวทีเ่หมาะสมส าหรบัผูใ้ชส้อดคลอ้งกบัอุปกรณ ์เพือ่เพิม่ความพงึพอใจในการใชง้าน 

เว็บไซต ์หมายถงึ jaguar.welcome.naviextras.com และ landrover.welcome.naviextras.com 

ซอฟตแ์วร ์หมายถงึซอฟตแ์วรก์ารน าทางทีท่ างานบนอุปกรณข์องคุณ 

InControlTouch Mapupdater หมายถงึชดุเคร ือ่งมอืซอฟตแ์วรส์ าหรบั PC และ OSX 

ซึง่ใชเ้พือ่ดาวนโ์หลดขอ้มูลอพัเดตและผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ จากเซริฟ์เวอรข์อง NNG 

และอพัโหลดขอ้มูลเหล่านีไ้ปยงัอุปกรณ ์

ขอ้มูลอพัเดต หมายถงึเนือ้หาและขอ้มูลอพัเดตซอฟตแ์วรซ์ ึง่จดัหาโดยผูผ้ลติอุปกรณห์รอืผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรข์อ

งคุณ และทีป่ระกอบไปดว้ยคุณสมบตักิารท างานเพิม่เตมิ เวอรช์ ัน่เนือ้หาใหม่ ๆ 

หรอืชดุขอ้มูลแกไ้ขปัญหาซอฟตแ์วรท์ีท่ราบ 

ผูใ้ชห้รอื “คณุ” หมายถงึผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตแ์ละ/หรอื InControlTouch Mapupdater 

ทัง้ทีล่งทะเบยีนและไม่ไดล้งทะเบยีน 

การด าเนินการของผูใ้ช ้หมายถงึขอ้มูลสถานทีแ่ละพฤตกิรรมการใชง้าน (การเลอืกภาษาทีเ่ว็บไซตห์รอื 

InControlTouch Mapupdater สนิคา้ทีใ่ส่ไวใ้นรถเข็นของผูใ้ช)้ ประวตักิารเรยีกดูเว็บไซต ์

และรูปแบบการใชง้าน (ความถี/่รูปแบบการล็อกอนิ) 

VIN (Vehicle Identification Number) หมายถงึซเีรยีลนัมเบอรเ์ฉพาะประจ าตวัรถ 

2. นโยบายความเป็นสว่นตวั 

1. วตัถุประสงคข์องเอกสารนี ้

นโยบายนีร้ะบุขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช ้(เรยีกต่อจากนีว่้า “ผูใ้ช”้ 

หรอื “คุณ”) กรุณาอ่านขอ้ตกลงและเงือ่นไขเหล่านีอ้ย่างระมดัระวงั! 

2. ความพรอ้มใชง้านและการอปัเดตเอกสารนี ้

NNG ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขนโยบายนีไ้ดทุ้กเมือ่ตามทีเ่ห็นสมควร 

ขอแนะน าใหเ้ขา้ไปทีเ่ว็บไซตแ์ละ InControlTouch Mapupdater เป็นระยะ ๆ 

เพือ่รบัทราบขอ้มูลล่าสุด ทัง้นีค้ณุจะไดร้บัแจง้นโยบายฉบบัแกไ้ขหากมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั (เชน่ 

หลกัเกณฑท์างกฎหมายดา้นการประมวลผล ขอบเขตของขอ้มูลทีป่ระมวลผล 

บุคคลทีป่ระมวลผลขอ้มูล การถ่ายโอนขอ้มูล) กบันโยบายนี ้

3. ผูค้วบคมุขอ้มูล 



1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชท้ีจ่ดัหาหรอืจดัท าผ่านทางเว็บไซต ์และใน InControlTouch 

Mapupdater ทีป่ระมวลผลโดย NNG ในฐานะผูก้ ากบัดูแลขอ้มูล 

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีจ่ดัหาหรอืจดัท าเกีย่วกบัผูใ้ชส้ามารถสบืคน้ไดโ้ดยบุคคลต่อไปนีภ้ายใน 

NNG 

• พนักงานของ NNG ทีเ่กีย่วขอ้งในการประมวลผลขอ้มูล (รวมทัง้ผูเ้ช ีย่วชาญดา้น IT 

ทีดู่แลงานดา้น IT ต่าง ๆ 

ทัง้ในส่วนการท างานและการดูแลรกัษาระบบคอมพวิเตอรข์อง NNG) 

ตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายโดย NNG 

เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีภ่ายใตว้ตัถุประสงคข์องนโยบายฉบบันี ้

4. การประมวลผลขอ้มูล 

1. การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชเ้พือ่การใชง้านผลติภณัฑแ์ละการลงทะเบยีนทีเ่ว็บไซต ์

และในการใชง้าน InControlTouch Mapupdater (หรอืชอ่งทางอืน่ใดที ่NNG จดัไวใ้ห)้ 

1. เป้าหมายของการประมวลผลขอ้มูล 

1. จดัหาขอ้มูลใหแ้กผู่ใ้ชเ้กีย่วกบัผลติภณัฑต์า่ง ๆ 

2. จดัผลติภณัฑท์ีผู่ใ้ชจ้ดัซ ือ้ใหแ้กผู่ใ้ช ้

3. การจดัการการลงทะเบยีนทีเ่ว็บไซตแ์ละการดูแลรกัษาบญัชผีูใ้ช ้

หากผูใ้ชต้อ้งการดาวนโ์หลดหรอืสัง่ซ ือ้ผลติภณัฑ ์

ผูใ้ชต้อ้งลงทะเบยีนบนเว็บไซตแ์ละดาวนโ์หลด InControlTouch 

Mapupdater ผา่นลงิกท์ีอ่ยู่บนเว็บไซต ์หลงัจากลงทะเบยีนทีเ่ว็บไซต ์

ผูใ้ชจ้ะถอืว่าลงทะเบยีนกบั InControlTouch Mapupdater 

ไวด้ว้ยเชน่กนั 

2. ขอบเขตขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชท้ีม่กีารประมวลผล 

1. ขอ้มูลต่อไปนีท้ีป่ระมวลผลเกีย่วกบัการลงทะเบยีนผูใ้ช:้ 

• ชือ่ผูใ้ช ้

• อเีมลแอดเดรสผูใ้ช ้

• รหสัผา่นทีเ่ขา้รหสัแบบทางเดยีวแลว้ของผูใ้ช ้

• ทีอ่ยู่ของผูใ้ชแ้ละทีอ่ยู่ออกใบแจง้หนี ้

• ประเทศทีพ่ านักถาวรหรอืช ัว่คราว 

• การด าเนินการของผูใ้ช ้

2. ขอ้มูลต่อไปนีท้ีป่ระมวลผลเกีย่วกบัการตรวจหาอุปกรณ:์ 

• แบรนดแ์ละรุน่เพือ่ระบุตวัอุปกรณ ์

• SWID (ID จาก VIN โดยอาศยัฟังกช์ ัน่เขา้รหสัแบบทางเดยีว) 

• เลข IMEI (International Mobile Equipment Identity) 

• เวอรช์ ัน่ซอฟตแ์วร ์

• การใชง้านคร ัง้แรก (เวลาที ่GPS ระบุต าแหน่งส่วนหวัคร ัง้แรก) 

• VIN 



3. หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูล 

ขอ้มูลมกีารประมวลผลภายใต ้GDPR และกฎหมายในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัเกณฑท์างกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลคอืจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้

ชต้ามขอ้ a) ของ Article 6(1) ของ GDPR 

4. ระยะเวลาการประมวลผลขอ้มูล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชท้ีร่ะบุในขอ้ 2.4.1.2 

จะมกีารประมวลผลตลอดระยะเวลาทีใ่ชง้านผลติภณัฑแ์ละมบีรกิารรองรบัโดย NNG 

หรอืจนกว่าผูใ้ชจ้ะยกเลกิบญัชผีูใ้ชข้องตนทีเ่ว็บไซตห์รอืเพกิถอนความยนิยอมของต

น นอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ NNG 

จะลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในทนัทหีากคุณแจง้ขอใหม้กีารลบขอ้มูลหรอืเพกิถอน

ความยนิยอม และไม่มเีหตทุางกฎหมายต่อไปในการประมวลผลขอ้มูล 

หากผูใ้ชเ้พกิถอนความยนิยอม 

กรณีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสทิธิต์ามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลทีต่นเอง

ใหค้วามยนิยอมไวห้รอืทีเ่กดิขึน้กอ่นการเพกิถอนความยนิยอมดงักล่าว 

2. การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชเ้พือ่รบัจดหมายข่าว 

0. วตัถุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูล 

NNG 

มกีารส่งจดหมายข่าวทางอเีมลเพือ่แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หม่และโปรโม

ช ัน่ หรอืกจิกรรมดา้นการตลาดอืน่ ๆ 

เพือ่จดัหาจดหมายข่าวทีเ่หมาะกบัคุณและอุปกรณข์องคุณ 

และเพือ่ใหพ้อใจจากการใชง้านมากทีสุ่ด NNG 

มกีารใชเ้ทคนิคการจดัท าโพรไฟลร์ว่มกบั salesforce.com EMEA Limited 

ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลเพือ่รบัขอ้มูลอุปกรณข์องคุณและขอ้มูลทางภูมศิาสตรเ์กีย่

วกบัอุปกรณข์องคุณ 

1. ขอบเขตของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชท้ีถู่กประมวลผล 

• ชือ่ผูใ้ช ้

• อเีมลแอดเดรสผูใ้ช ้

• ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการของผูใ้ช ้

ขอ้มูลทีม่กีารประมวลผลเพือ่จดัท าโพรไฟล:์ 

• การโตต้อบของผูใ้ชก้บัอเีมลทีจ่ดัส่ง (เชน่ มกีารเปิดอเีมลหรอืไม่ 

เปิดกีค่ร ัง้ทีค่ลกิเลอืก หรอืมกีารอ่านอเีมลทัง้ฉบบัหรอืไม่) 

• อตัราการปฏเิสธการอ่านจดหมายข่าวทีส่่งถงึผูใ้ช ้

• OS และเวอรช์ ัน่ OS ของอุปกรณ ์

• ประเภทและเวอรช์ ัน่ไคลเอ็นตอ์เีมลของผูใ้ช ้

• ประเภทอุปกรณ ์(รวมทัง้ผูผ้ลติอุปกรณ ์และประเภทอุปกรณ ์เชน่ โทรศพัท ์

รวมทัง้ความละเอยีดหนา้จอ) 

• ทีอ่ยู่ IP และขอ้มูลทางภูมศิาสตร ์(เชน่ ประเทศ/ภูมภิาค) 



2. หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูล 

ขอ้มูลมกีารประมวลผลภายใต ้GDPR และกฎหมายในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูล ไดแ้ก ่

• การใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ชต้ามทีร่ะบุในขอ้ a) ของ Article 

6(1) ของ GDPR และ 

• sections 6(1) และ (2) ของ Act XLVIII of 2008 

เกีย่วกบัเงือ่นไขเบือ้งตน้และขอ้จ ากดับางประการณเ์กีย่วกบัการโฆษณาเชงิ

พาณิชย ์(“การโฆษณาเชงิพาณิชย”์) 

ผูใ้ชส้ามารถสมคัรจดหมายข่าวของ NNG ทีเ่ว็บไซตห์รอื InControlTouch 

Mapupdater โดยท าเคร ือ่งหมายในชอ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูใ้ชส้ามารถเพกิถอนความยนิยอมไดทุ้กเมือ่โดยการส่งอเีมลใหแ้ก ่NNG 

จากบญัชอีเีมลทีต่นเองไม่ตอ้งการรบัจดหมายข่าวอกีต่อไป 

หรอืโดยการส่งไปรษณียถ์งึ NNG ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในหวัขอ้ที ่1 (ส านักงานจดทะเบยีน) 

นอกจากนี ้ผูใ้ชย้งัสามารถยกเลกิการสมคัร (ไม่ประสงคท์ีจ่ะสมคัรรบับรกิาร) 

ไดต้ลอดเวลาโดยการปฏบิตัติามค าแนะน าในจดหมายข่าว 

การเลกิรบัจดหมายข่าวไม่มผีลใด ๆ 

ต่อสทิธิต์ามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลทีคุ่ณใหค้วามยนิยอมและทีแ่จง้ไวก้อ่นมี

การเพกิถอนความยนิยอมหรอืเลกิรบัจดหมายข่าวซึง่แตกตา่งจากการยกเลกิบญัชผีูใ้

ชข้องคุณ 

3. ระยะเวลาการประมวลผลขอ้มูลและการสมคัรรบัจดหมายข่าว 

0. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชท้ีร่ะบุในขอ้ 2.4.2.2 

จะมกีารประมวลผลตลอดระยะเวลาทีใ่ชง้านขอ้มูลอพัเดตกบัอุปกรณข์องคุ

ณ และกบัอุปกรณข์องคุณทีใ่หบ้รกิารโดย NNG 

หรอืจนกว่าคุณจะยกเลกิบญัชผีูใ้ชท้ีเ่ว็บไซตห์รอืเพกิถอนความยนิยอมของ

คุณ นอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ NNG 

จะลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในทนัทหีากคุณแจง้ขอใหม้กีารลบขอ้มูลหรอื

เพกิถอนความยนิยอม 

และไม่มเีหตุทางกฎหมายต่อไปในการประมวลผลขอ้มูล 

หากผูใ้ชเ้พกิถอนความยนิยอม 

กรณีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสทิธิต์ามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มู

ลทีต่นเองใหค้วามยนิยอมไวห้รอืทีเ่กดิขึน้กอ่นการเพกิถอนความยนิยอมดงั

กล่าว 

1. โปรดทราบว่า NNG 

สามารถหยดุการส่งจดหมายข่าวไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงห

นา้ และไม่มคีวามรบัผดิหรอืขอ้ผูกพนัเพิม่เตมิใด ๆ 

3. ความรว่มมอืกบัพนัธมติรเพือ่แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบเกีย่วกบัขอ้มูลและการปรบัปรุงเนือ้หาทีผู่ใ้ชพ้งึทร

าบในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 



0. วตัถุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูล 

NNG มกีารโอนขอ้มูลตามทีร่ะบุในหวัขอ้ 2.4.3.2 

ใหแ้กพ่นัธมติรภายใตว้ตัถุประสงคต์่อไปนี:้ 

หลงัจากซือ้รถ ผูใ้ชม้สีทิธิใ์นการดาวนโ์หลดขอ้มูลอพัเดตและเนือ้หาใหม่ ๆ (i) 

โดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิระหว่างรอบบรกิาร Mapcare และ (ii) หลงัรอบบรกิาร 

Mapcare โดยจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

เน่ืองจาก NNG เป็นผูใ้หบ้รกิารทางเทคนิคในการจดัหาขอ้มูลอพัเดต 

และขอ้มูลบางอย่างทีจ่ดัไวโ้ดย NNG เป็นการเฉพาะ (เชน่ 

ขอ้มูลระบุว่าผูใ้ชม้กีารอพัเดตหรอืสบืคน้เนือ้หาใด ๆ หรอืไม่) ดว้ยเหตุนี ้

เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพ 

และเพือ่ไม่ใหม้กีารส่งการแจง้เตอืนแกผู่ใ้ชท้ีด่าวนโ์หลดเนือ้หาใหม่ไปแลว้ NNG 

อาจมกีารโอนขอ้มูลทีร่ะบุในขอ้ 2.4.3.2 ใหพ้นัธมติรทราบ 

พนัธมติรจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลทีม่กีารโอนเพือ่แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์ห

ม่ ๆ ระหว่างและหลงัจากพน้รอบบรกิาร Mapcare 

1. ขอบเขตของขอ้มูลส่วนบคุคลของผูใ้ชท้ีถู่กประมวลผล 

• VIN 

• วนัทีอ่พัเดตล่าสุด 

• เวอรช์ ัน่อพัเดต 

• รหสับตัรก านัลหรอืรหสับตัรเตมิเงนิ 

ทัง้ NNG และพนัธมติรมฐีานขอ้มูล VIN ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ขอ้มูลขา้งตน้ 

(วนัทีอ่พัเดตล่าสุด เวอรช์ ัน่อพัเดต รหสับตัรก านัลหรอืบตัรเตมิเงนิ) 

เป็นขอ้มูทีจ่ดัท าในระบบของ NNG 

และสามารถจดัท าขึน้จากขอ้มูลเปรยีบเทยีบฐานขอ้มูล VIN สองชดุ 

2. หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูล 

หลกัเกณฑท์างกฎหมายใการประมวลผลขอ้มูลคอืจะตอ้งมเีหตุอนัสมควรและด าเนินก

ารโดย NNG และพนัธมติรตามทีร่ะบุในขอ้ f) ของ Article 6(1) ของ GDPR 

NNG มกีารทดสอบการปรบัสมดุลภายใตว้ตัถุประสงคท์ีเ่หมาะสม 

ขอ้สรุปในการทดสอบการปรบัสมดุลเป็นสทิธิโ์ดยชอบของ NNG 

(สทิธิใ์นการจดับรกิารทีม่คีุณภาพใหแ้กผู่ใ้ช)้ ตามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูล 

สทิธิโ์ดยชอบของ NNG นีม้ผีลเหนือสทิธิแ์ละผลประโยชนใ์ด ๆ 

ของบุคคลทีข่อ้มูลอา้งถงึเน่ืองจากไม่ไดส่้งผลกระทบใด ๆ 

ต่อสทิธิแ์ละผลประโยชนข์องบุคคลทีข่อ้มูลอา้งถงึ 

• และเป็นการด าเนินการเพือ่ประโยชนข์องผูใ้ชเ้พือ่ใหไ้ดร้บัทราบขอ้มูลล่าสุด 

• ผูใ้ชพ้งึทราบว่าอาจมกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง 

• จะมกีารโอนขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าทีจ่ าเป็นทีพ่นัธมติรไม่สามารถจดัหา

จากทีอ่ืน่ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลทางเทคนิคจากระบบของ NNG และ 



• NNG 

จะมมีาตรการป้องกนัทีเ่หมาะสมเพือ่ลดความเสี่
่
ยงจากผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ ้

น 

3. ระยะเวลาการประมวลผลขอ้มูล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชท้ีร่ะบุในขอ้ 2.4.3.2 

จะมกีารประมวลผลตลอดระยะเวลาทีใ่ชง้านขอ้มูลอพัเดตกบัอุปกรณข์องคุณ 

และกบัอุปกรณข์องคุณทีใ่หบ้รกิารโดย NNG 

หรอืจนกว่าคุณจะยกเลกิบญัชผีูใ้ชท้ีเ่ว็บไซต ์NNG 

จะลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทนัท ี

หากคุณรอ้งขอเป็นการเฉพาะใหล้บขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่ค านึงถงึประเด็นทีก่ล่าวถงึข ้

างตน้ 

4. พนัธมติรในฐานะผูก้ ากบัดูแล 

0. ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกโอนใหแ้กพ่นัธมติรในฐานะผูก้ ากบัดูแลขอ้มูล 

พนัธมติรจะท าการประมวลผลและจดัเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลไวใ้น EEA 

1. พนัธมติรถอืเป็นผูก้ ากบัดูแลขอ้มูลเท่าน้ัน 

และขอ้มูลทีป่ระมวลผลโดยพนัธมติรมกีารด าเนินการภายใตน้โยบายความเ

ป็นส่วนตวัของพนัธมติร 

การประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวไม่อยู่ภายใตน้โยบายชดุนี ้

2. หลงัการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามทีร่ะบุในขอ้ 2.4.3.2 

พนัธมติรจะตอ้งรบัผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวโดยตรง 

หากมกีารเรยีกรอ้งใด ๆ เน่ืองจากการประมวลผลขอ้มูล นับจากวนันี ้

ผูใ้ชจ้ะตอ้งเรยีกรอ้งโดยตรงกบัพนัธมติร 

5. ผูป้ระมวลผลขอ้มูล 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายในการด าเนินการในฐานะผูก้ ากบัดูแลขอ้มูล NNG 

จะมกีารประสานกบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลดงัต่อไปนี ้NNG 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นผูป้ระมวลผลขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 

ชือ่ผูป้ระมวลผลขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลทีด่ าเนินการในนามของ 

NNG 

และรายการขอ้มูลส่วนบุคคลทีผู่ป้ระมวลผลขอ้มูล

สามารถสบืคน้ 

Microsoft Azure 

ชือ่บรษิทั: Microsoft Ireland 

Operations, Ltd. 

ทีอ่ยู่: Carmenhall Road 

Sandyford, Dublin 18, 

Microsoft Azure เป็นผูจ้ดับรกิารประมวลผล Cloud 

ใหแ้ก ่NNG 



Ireland 

เว็บไซต:์ 

https://azure.microsoft.com

/hu-hu/ 

ขอ้มูลตดิต่อ: 

https://azure.microsoft.com

/hu-hu/overview/sales-

number/ 

Microsoft 

สามารถสบืคน้ขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดของผูใ้ชต้ามทีร่ะ

บุอยู่ในเอกสาร ณ ปัจจบุนั 

Salesforce.com 

Company name: 

salesforce.com EMEA 

Limited 

ทีอ่ยู่: Floor 26 Salesforce 

Tower, 110 Bishopsgate 

EC2N 4AY London, UK 

เว็บไซต:์ 

https://www.salesforce.com

/eu/?ir=1 

ขอ้มูลตดิต่อ: 

https://pages.mail.salesforc

e.com/contact-privacy/ 

Salesforce.com 

มกีารประมวลผลขอ้มูลเพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้

การส่งจดหมายข่าว 

Salesforce.com จดัหาระบบออนไลน ์

(“ระบบการท างาน”) ใหแ้ก ่NNG เพือ่ให ้NNG 

สามารถส่งจดหมายข่าวใหแ้กผู่ใ้ช ้

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลไม่มสีทิธิเ์ขา้ถงึเนือ้หาที ่NNG 

อปัโหลดไปยงัระบบ 

ระบบนีใ้ชเ้พือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้

• การจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชท้ีร่ะบุในหวั

ขอ้ 2.4.2.2 ขา้งตน้ 

• การส่งจดหมายข่าวใหแ้กผู่ใ้ช ้

ขอ้มูลทีป่ระมวลผลผ่านระบบประมวลผลอตัโนมตั ิ

• วเิคราะหก์ารโตต้อบของผูใ้ชก้บัจดหมายข่าวทีจ่ ั

ดส่ง (ว่ามกีารเปิดจดหมายข่าวหรอืไม่ 

เปิดกีค่ร ัง้ทีค่ลกิเลอืก 

หรอืมกีารอ่านจดหมายข่าวทัง้ฉบบัหรอืไม่) 

• วเิคราะหอ์ตัราการตกีลบั (เชน่ 

กรณีทีอ่เีมลแอดเดรสไม่ถูกตอ้งหรอืถูกระบุว่าเป็

นขอ้มูลขยะ) 

• การจดัเก็บขอ้มูลเกีย่วกบัอุปกรณท์ีผู่ใ้ชล้งทะเบี

ยนไวแ้ละขอ้มูลทางภูมศิาสตร ์(OS และเวอรช์ ัน่ 

OS ของอุปกรณ ์

ประเภทและเวอรช์ ัน่ของไคลเอนทอ์เีมลของผูใ้ช ้

ประเภทอุปกรณ ์(รวมทัง้ผูผ้ลติอุปกรณ ์

การระบุประเภทอุปกรณ ์ความละเอยีดหนา้จอ) 

https://azure.microsoft.com/hu-hu/
https://azure.microsoft.com/hu-hu/
https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/
https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/
https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/
https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/
https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/


ทีอ่ยู่ IP และต าแหน่งทางภูมศิาสตร ์(เชน่ 

ประเทศ/พืน้ที)่) 

ขอ้มูลผูใ้ชท้ีร่ะบุในหวัขอ้ 2.4.2.2 

จดัเก็บอยู่ทัง้ในระบบการท างานและเซริฟ์เวอรข์อง NNG 

การจดับรกิารลูกคา้ 

Salesforce.com จดัหาระบบออนไลนใ์หแ้ก ่NNG 

(“ระบบบรกิารลูกคา้”) เพือ่ให ้NNG 

สามารถจดับรกิารลูกคา้ใหแ้กผู่ใ้ช ้

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลไม่สามารถสบืคน้เนือ้หาทีด่าวนโ์หลด

โดย NNG ไปยงัระบบใหบ้รกิารลูกคา้ 

ระบบใหบ้รกิารลูกคา้ใชเ้พือ่จดับรกิารแชทออนไลนส์ดใน

ตวัส าหรบัลูกคา้ 

ขอ้มูลผูใ้ชใ้นหวัขอ้ 2.4.3.2 

จดัเก็บไวท้ัง้ในระบบบรกิารลกูคา้และเซริฟ์เวอรข์อง 

NNG 

6. คุกกี ้

0. NNG ขอแจง้ใหคุ้ณทราบว่าหากคุณดาวนโ์หลดบางส่วนของเว็บไซตห์รอื InControlTouch 

Mapupdater ไฟลข์อ้มูลขนาดเล็ก ("คุกกี"้) 

จะถูกส่งโดยอตัโนมตัจิากเว็บเซริฟ์เวอรไ์ปยงัอุปกรณข์องคุณ 

ในบางกรณีไฟลข์อ้มูลเหล่านีอ้าจถอืเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมายการป้องกนัขอ้มูลทีเ่

กีย่วขอ้ง ไฟลข์อ้มูลเหล่านีจ้ าเป็นในการท างานของเว็บไซตแ์ละ InControlTouch 

Mapupdater และใชเ้พือ่รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัการเยีย่มชมของผูใ้ชท้ีเ่ว็บไซตห์รอื 

InControlTouch Mapupdater 

1. ผูใ้ชส้ามารถตอบรบัหรอืปฏเิสธคุกกีไ้ดเ้ป็นกรณีไป 

หรอืสามารถปฏเิสธคุกกีท้ ัง้หมดโดยการปรบัค่าเบราวเ์ซอรข์องตนเอง 

หากคุณตอ้งการดูวธิดี าเนินการนีแ้ละเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัคุกกี ้โปรดไปที:่ 

https://www.youronlinechoices.eu/ หากผูใ้ชเ้ลอืกทีจ่ะปฏเิสธคุกกีท้ ัง้หมด 

การเขา้ถงึหนา้เว็บไซตบ์างหนา้หรอืคุณสมบตักิารท างานบางอยา่งของ InControlTouch 

Mapupdater จะถูกจ ากดั 

ประเภท

ของคุก

กี ้

วตัถุประสงคข์องคุกกี ้ หลกัพืน้ฐานทา

งกฎหมายในกา

รประมวลผลขอ้

มูล 

ระยะเวลาในการเก็บรกัษ

าคุกกี ้



Google 

Analyti

cs 

เว็บไซตแ์ละ 
InControlTouch 

Mapupdater 

ใชเ้คร ือ่งมอืของ Google 

Analytics 

ในการเก็บรวบรวมและวเิค

ราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัวธิกีาร

ใชเ้ว็บไซตแ์ละ 

InControlTouch 

Mapupdater ของผูใ้ช ้

เราใชข้อ้มูลน้ันในการรวบ

รวมรายงานและปรบัปรุงเว็

บไซตร์วมถงึ 

InControlTouch 

Mapupdater 

ขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมในรูปแ

บบทีไ่ม่ระบุช ือ่ 

รวมถงึจ านวนของผูใ้ชท้ีเ่ข ้

าชมเว็บไซตแ์ละ 

InControlTouch 

Mapupdater 

สถานทีท่ีผู่ใ้ชเ้ขา้ชมเว็บไซ

ตห์รอื InControlTouch 

Mapupdater 

และหนา้ทีพ่วกเขาเขา้ชมภ

ายในเว็บไซตห์รอื 

InControlTouch 

Mapupdater 

ขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมไม่สาม

ารถตรวจสอบยอ้นกลบัไป

ทีผู่ใ้ชไ้ด ้

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่ว

กบันโยบายของ Google 

ไดโ้ดยคลกิทีน่ี่ 

ความยนิยอมของ

ผูใ้ช ้

Google Analytics 

สรา้งคุกกีท้นัททีีผู่ใ้ชเ้ยีย่มช

มเว็บไซตแ์ละเมือ่มกีารตดิตัง้

รหสัการตดิตามผลทีถู่กตอ้ง

ของ Google Analytics 

คุกกีนี้จ้ะถูกเก็บไวใ้นเบราวเ์

ซอรข์องผูใ้ชเ้ป็นระยะเวลาสงู

สุด 2 

ปีนับจากก าหนดเวลาขา้งตน้ 

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิโดยคลิ

กทีน่ี่ 

Google 

AdWor

ds 

(ระบบท า

การตลา

ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก 

รวมทัง้ Google 

จะจดัเก็บขอ้มูลการเยีย่มช

มกอ่นหนา้ทีม่ขีึน้โดยผูใ้ชไ้

ปยงัเว็บไซตห์รอื 

ความยนิยอมของ

ผูใ้ช ้

คุกกี ้AdWords 

จะหมดอายุใน 90 

วนัหลงัจากผูใ้ชเ้ขา้ไปยงัเว็บ

ไซตห์รอื InControlTouch 

Mapupdater 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


ดของ 

Google) 

InControlTouch 

Mapupdater 

และใชข้อ้มูลนีเ้พือ่แสดงขอ้

ความโฆษณาของ NNG 

ใหแ้กผู่ใ้ชท้างเว็บไซตพ์นัธ

มติรของ Google 

เมือ่ผูใ้ชเ้ยีย่มชมเว็บไซตห์

รอื InControlTouch 

Mapupdater 

เราจะส่งคุกกีต้ ัง้แต่หน่ึงราย

การขึน้ไปทีจ่ดัเตรยีมโดย 

Google Inc. (1600 

Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 

94043, USA) 

ไปยงัคอมพวิเตอรข์องคุณเ

พือ่ระบุเบราวเ์ซอรข์องคุณ

โดยไม่ซ า้กนั 

การท าโฆษณาเพือ่ตดิตาม

ผูท้ีเ่คยเขา้มาเยีย่มชมเว็บไ

ซตข์อง Google 

จะใชคุ้กกีใ้น Google 

AdWords 

คุกกีท้ีจ่ดัเตรยีมโดย 

Google 

จะจดจ าจ านวนคร ัง้และเวล

าของการเขา้ชมเว็บไซตห์ร ื

อ InControlTouch 

Mapupdater 

รวมถงึหนา้ย่อยทีผู่ใ้ชเ้ขา้ช

มเมือ่เรยีกดูเว็บไซตห์รอื 

InControlTouch 

Mapupdater 

จะมกีารจดัเก็บขอ้มูลทีบ่นั

ทกึโดยไม่ระบุช ือ่ 

 

ผูใ้ชส้ามารถบล็อคคุกกีท้ า

การตลาดของ Google 

ในหนา้ปฏเิสธบรกิารของ 

Google’s Ads 

Settings และสามารถบล็อ

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิโดยคลิ

กทีน่ี่ 

http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
https://support.google.com/adwords/answer/2375435?hl=en


คคุกกีจ้ากภายนอกไดจ้าก

หนา้ปฏเิสธบรกิาร Netwo

rk Advertising Initiative 

รหสัเซส

ชนั 

คุกกีข้องเซสชนัชว่ยในกา

รจดจ าผูใ้ชภ้ายในเว็บไซต ์

หรอื InControlTouch 

Mapupdater 

ตวัอย่างทีเ่ห็นไดบ้่อยทีสุ่ด

ของฟังกช์นัการท างานนีค้ื

อคุณลกัษณะรถเข็นสนิคา้

ของ InControlTouch 

Mapupdater 

เมือ่ผูใ้ชเ้ขา้ชมหนา้หน่ึงขอ

งแคตาล็อกและเลอืกรายก

ารบางรายการ 

คุกกีเ้ซสชนัจะจ าการเลอืก 

เพือ่ใหร้ถเข็นสนิคา้มรีายก

ารทีเ่ลอืกไวเ้มือ่ผูใ้ชพ้รอ้ม

ทีจ่ะช าระเงนิ 

ความยนิยอมของ

ผูใ้ช ้

ขอ้มูลจะถูกบนัทกึไวจ้นถงึเว

ลาสิน้สุดเซสชนัปัจจบุนั 

หลงัจากน้ันขอ้มูลทีเ่ก็บรวบร

วมจะไม่สามารถใชไ้ดอ้กีต่อไ

ป 

อุปกรณ ์ คุกกีเ้หล่านีจ้ะจ าตวัเลอืกอุ

ปกรณข์องผูใ้ช ้เพือ่ให ้

InControlTouch 

Mapupdater 

สามารถน าทางไปยงัอุปกร

ณน้ั์นได ้

เมือ่ผูใ้ชล้งชือ่เขา้ใช ้

InControlTouch 

Mapupdater ในคร ัง้ต่อไป 

ความยนิยอมของ

ผูใ้ช ้

คุกกีนี้จ้ะถูกเก็บไวใ้นเบราวเ์

ซอรข์องผูใ้ชเ้ป็นระยะเวลาสงู

สุด 3 ปี 

การเขา้

สู่ระบบโ

คุกกีเ้หล่านีจ้ าขอ้มูลการเข ้

าสู่ระบบของผูใ้ช ้

และกรอกฟอรม์การเขา้สู่ระ

บบใหแ้กผู่ใ้ชโ้ดยอตัโนมตั ิ

ความยนิยอมของ

ผูใ้ช ้

คุกกีนี้จ้ะถูกเก็บไวใ้นเบราวเ์

ซอรข์องผูใ้ชเ้ป็นระยะเวลาสงู

สุด 6 เดอืน 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


ดยอตัโน

มตั ิ

เมือ่ผูใ้ชเ้ร ิม่ขัน้ตอนการเข ้

าสู่ระบบในคร ัง้ต่อไป 

7. ความปลอดภยัของขอ้มูล 

0. NNG ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการดูแลความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ดงัน้ันทัง้ NNG 

และฝ่ายประมวลผลขอ้มูลทีไ่ดร้บัอนุญาตจะตอ้งปรบัใชม้าตรการทางเทคนิคและโครงสรา้งทีเ่หม

าะสมเพือ่ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 

และก าหนดกระบวนการทีเ่พยีงพอเพือ่บงัคบัใชเ้งือ่นไขภายใต ้GDPR 

และกฎหมายในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเกีย่ววกบัการปกปิดขอ้มูลและการดูแลความปลอดภยัใ

นการประมวลผลขอ้มูล 

1. Salesforce.com พรอ้มปฏบิตัติามเงือ่นไขระบบจดัการความปลอดภยัของขอ้มูล (ISMS) 

ทีร่ะบุภายใตม้าตรฐานระหว่างประเทศ ISO 27001 และมาตรฐาน ISO 27018 

Salesforce.com ยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 27001/27018 ในดา้น ISMS 

จากหน่วยงานอสิระดว้ยเชน่กนั 

8. สทิธแิละการบงัคบัใช ้

0. ขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ทีคุ่ณมอบให ้NNG จะตอ้งเป็นความจรงิ ครบถว้น 

และถูกตอ้งทุกประการ 

คุณตกลงทีจ่ะแจง้ใหเ้ราทราบเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางอเีมลแ

อดเดรสของ NNG ตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ที ่1 โดยไม่รอชา้ 

1. ผูใ้ชส้ามารถใชส้ทิธิต์่อไปนีเ้กีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลของ NNG: 

• แจง้ขอขอ้มูลการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตน 

• แจง้ขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของตน 

• แจง้ขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลของตนหรอืจ ากดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของต

น 

• โตแ้ยง้การประมวลผลขอ้มูลโดย NNG 

• แจง้ขอเคลือ่นยา้ยขอ้มูล 

2. คุณมสีทิธิแ์จง้ขอขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัคุณและการประมวลผลทีด่ าเนินการโดย NNG 

โดยเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทีม่กีารจดัเก็บไว ้ตน้ทางทีจ่ดัหาขอ้มูล วตัถุประสงค ์

หลกัเกณฑ ์และระยะเวลาการประมวลผล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกเปิดเผยกบับุคคลอืน่หรอืไม่ หลกัเกณฑท์างกฎหมายและผูร้บั 

และมาตรการป้องกนัขอ้มูลใด ๆ 

เกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุโดยการส่งทางอเีมลหรอืไปรษณีย ์(ส านักงานจดทะเบยีน) 

ไปยงัอเีมลแอดเดรสหรอืทีอ่ยู่ไปรษณียท์ีร่ะบุในขอ้ 1 NNG 

จะตอ้งแจง้ขอ้มูลการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน 1 

เดอืนนับจากไดร้บัการรอ้งขอ 

นอกจากนีคุ้ณสามารถแจง้ขอใหม้กีารแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 



3. คุณมสีทิธิแ์จง้ขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลแบบมโีครงสรา้งทีใ่ชง้านทั่วไปและสามารถอ่านผ่านเคร ื่

องไดท้ีม่กีารประมวลผลโดย NNG ภายใตเ้งือ่นไขของ Article 20 ของ GDPR 

คุณมสีทิธิใ์นการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณใหแ้กผู่ก้ ากบัดูแลรายอืน่หากมคีวามเป็นไปไดท้าง

เทคนิค โดยคุณสามารถแจง้ขอให ้NNG 

โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงใหแ้กผู่ก้ ากบัดูแลคนอืน่ตามทีร่ะบุใน Article 20 ของ 

GDPR 

4. หากขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกตอ้ง คุณสามารถรอ้งขอให ้NNG แกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวได ้

โดยใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้งอยู่ในขัน้ตอนการก าจดัของ NNG 

5. จะตอ้งมกีารลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเมือ่คุณรอ้งขอภายใตเ้งือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ค าขอลบขอ้มูลของคุณอาจถูกจดัส่งไปยงั NNG ผ่านทางอเีมลแอดเดรสหรอืทางไปรษณีย ์

(ส านักงานจดทะเบบยีน) ตามทีร่ะบุในหวัขอ้ที ่1 NNG 

จะตอ้งลบขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดทีจ่ดัเก็บไวภ้ายใตน้โยบายนีโ้ดยการท าลายส่วนเชือ่มโยง 

หรอืท าใหไ้ม่สามารถระบตุวัตนัไดอ้ย่างถาวรและไม่สามารถยอ้นคนืได ้

6. ขอ้มูลของคุณจะไม่ถูกลบทิง้หากการประมวลผลขอ้มูลมขีึน้ตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืภายใต ้

ขอ้ยกเวน้อืน่ ๆ ตามเงือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. คุณมสีทิธิข์อใหม้กีารจ ากดัการประมวลผลของ NNG ในกรณีต่อไปนี ้

0. คุณเชือ่ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่กีารประมวลผลของคุณไม่ถูกตอ้ง 

โดยจะตอ้งใหเ้วลาแก ่NNG ในการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

1. การประมวลผลขดัต่อกฎหมายและคุณมกีารโตแ้ยง้ไม่ใหม้กีารลบขอ้มูลส่วนบุคคลขอ

งคุณ โดยสามารถแจง้ขอใหจ้ ากดัการใชง้านขอ้มูลดงักล่าวได ้

2. NNG ไม่ตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของคุณอกีต่อไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 

โดยคุณเรยีกรอ้งให ้NNG ประมวลผลขอ้มูลต่อไปเพือ่ด าเนินการ 

ใชส้ทิธิห์รอืแกต้่างขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมายใด ๆ ของคุณ 

3. คุณปฏเิสธการประมวลผลระหว่างทีม่กีารยนืยนัความเหมาะสมส าหรบั NNG 

ในการใชส้ทิธิป์ระมวลผลขอ้มูลของคุณ 

8. คุณสามารถโตแ้ยง้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดทุ้กเมือ่ภายใตเ้งือ่นไขทางกฎหม

ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

คุณสามารถโตแ้ยง้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการเฉพาะดา้นการตลาด 

รวมทัง้ในการจดัท าโพรไฟล ์ตามทีร่ะบุไวนี้ ้ในกรณีนี ้NNG 

จะไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอกีต่อไป เวน้แต่หาก NNG 

มเีหตุอนัสมควรในการประมวลผลซึง่สามารถใชส้ทิธิไ์ดเ้หนือกว่าผลประโยชน ์

สทิธิแ์ละมาตรการปกป้องขอ้มูลภายใตเ้สรภีาพส่วนบุคคล 

หรอือาจตอ้งมกีารประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวเพือ่การด าเนินการ 

การจดัการหรอืการแกต้่างขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมายใด ๆ 

9. คุณสามารถส่งขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัหน่วยงานคุม้

ครองขอ้มูลและเสรภีาพดา้นสารสนเทศแห่งชาต ิ(Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság – NAIH; ทีอ่ยู่: H-1125 Budapest, Szilágyi 



Erzsébet fasor 22/C. ทีอ่ยู่ทางไปรษณีย:์ 1530 Budapest, Pf. 5; 5 โทรศพัท:์ +36-1-

391-1400 โทรสาร: +36-1-391-1410 อเีมล: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

หรอืต่อหน่วยงานปกป้องขอ้มูลของประเทศตน้ทางของคุณหรอืประเทศทีคุ่ณพ านัก 

10. คุณสามารถยืน่ค ารอ้งต่อศาลไดโ้ดยไม่ตอ้งยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนต่อ NAIH 

ตามขอ้ก าหนดทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัว่ิาดว้ยความเป็นส่วนตวั 

หากมกีารละเมดิสทิธขิองคุณ เมือ่คุณยืน่ค ารอ้งแลว้ 

การพจิารณาความอาจเร ิม่ตน้ขึน้กอ่นการด าเนินการของศาลในเขตอ านาจทีคุ่ณพ านักอาศยัเ

ป็นการถาวรหรอืทีคุ่ณอาศยัอยู่เป็นการช ัว่คราว 

กอ่นทีจ่ะเร ิม่ตน้การพจิารณาค ารอ้งตามกฎหมาย การปรกึษากบั NNG 

เกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนอาจเป็นประโยชนส์ าหรบัคุณ 

11. รายละเอยีดสทิธิข์องคุณและแนวทางแกไ้ขมรีะบุไวใ้นขอ้ย่อยที ่14-18 และ 21-23 

ของกฎหมายความเป็นส่วนตวั (Privacy Act Subsection 14-18 and 21-23) และ 

Article 15-21 ของ GDPR 

9. การตดิต่อ NNG 

เราใหค้วามส าคญักบัความคดิเห็นของคุณ หากคุณมคีวามคดิเห็น ค าถาม 

หรอืตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลที ่NNG 

โปรดส่งอเีมลหรอืจดหมายไปยงัทีอ่ยู่ทางไปรษณีย ์ตามทีร่ะบุในหวัขอ้ที ่1 

เราจะจดัการกบัขอ้มูลทีส่่งมาอย่างเป็นความลบั ตวัแทนของเราจะตดิต่อคุณภายในเวลาทีเ่หมาะสม 
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