
นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบัลูกค้า 
 

บรษิทั ไทย-เยอรมนั มที โปรดกัท ์จ ำกดั ใหค้วำมส ำคญักบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ 

โดยนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบัน้ีไดอ้ธบิำยแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล รวมถงึสทิธติ่ำง ๆ ของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
ตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดร้บัโดยตรงจำกคุณผ่ำนช่องทำง ดงัต่อไปนี้ 
● กำรสมคัรสมำชกิ 
● โทรศพัท์ 
● อเีมล 
● Facebook Login 
● Google Login 
● LINE Login 
● Twitter Login 
● LinkedIn Login 

เรำอำจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณทีเ่รำเขำ้ถงึไดจ้ำกแหล่งอื่น เช่น เสริช์เอนจนิ โซเชยีลมเีดยี 
หน่วยงำนรำชกำร บุคคลภำยนอกอื่น ๆ เป็นตน้ 

ประเภทข้อมลูส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นำมสกุล อำย ุวนัเดอืนปีเกดิ สญัชำต ิเลขประจ ำตวัประชำชน หนงัสอืเดนิทำง 
เป็นตน้ 

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้ 

ข้อมูลบญัชี เช่น บญัชผีูใ้ชง้ำน ประวตักิำรใชง้ำน เป็นตน้ 

หลกัฐานแสดงตวัตน เช่น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง เป็นตน้ 

ข้อมูลการท าธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวตักิำรสัง่ซือ้ รำยละเอยีดบตัรเครดติ บญัชธีนำคำร เป็นตน้ 

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวตักิำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ (Activity 

Log) เป็นตน้ 



ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว 
และขอ้มลูอื่นใดทีถ่อืว่ำเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

ผู้เยาว ์

หำกคุณมอีำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีหรอืมขีอ้จ ำกดัควำมสำมำรถตำมกฎหมำย เรำอำจเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ 

เรำอำจจ ำเป็นตอ้งใหพ้อ่แม่หรอืผูป้กครองของคุณใหค้วำมยนิยอมหรอืทีก่ฎหมำยอนุญำตใหท้ ำได้ 
หำกเรำทรำบว่ำมกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจำกผูเ้ยำวโ์ดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอมจำกพอ่แม่หรอืผูป้ก
ครอง เรำจะด ำเนินกำรลบขอ้มลูนัน้ออกจำกเซริฟ์เวอรข์องเรำ 

วิธีการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำจะเกบ็รกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณในรปูแบบเอกสำรและรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
เรำเกบ็รกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ ดงัต่อไปนี้ 

● เซริฟ์เวอรบ์รษิทัของเรำในประเทศไทย 
● ผูใ้หบ้รกิำรเซริฟ์เวอรใ์นประเทศไทย 
● ผูใ้หบ้รกิำรเซริฟ์เวอรใ์นต่ำงประเทศ 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

เรำจะเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณเพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
● เพือ่สรำ้งและจดักำรบญัชผีูใ้ชง้ำน 

● เพือ่จดัสง่สนิคำ้หรอืบรกิำร 
● เพือ่ปรบัปรุงสนิคำ้ บรกิำร หรอืประสบกำรณ์กำรใชง้ำน 

● เพือ่กำรบรหิำรจดักำรภำยในบรษิทั 

● เพือ่กำรตลำดและกำรสง่เสรมิกำรขำย 
● เพือ่กำรบรกิำรหลงักำรขำย 
● เพือ่รวบรวมขอ้เสนอแนะ 
● เพือ่ช ำระค่ำสนิคำ้หรอืบรกิำร 
● เพือ่ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงและเงือ่นไข (Terms and Conditions) 

● เพือ่ปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบของหน่วยงำนรำชกำร 



การเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 

เรำอำจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณใหแ้ก่ผูอ้ื่นภำยใตค้วำมยนิยอมของคุณหรอืทีก่ฎหมำยอนุญำตใหเ้ปิ
ดเผยได ้ดงัต่อไปนี้ 
 
การบริหารจดัการภายในองคก์ร 
เรำอำจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณภำยในบรษิทัเท่ำทีจ่ ำเป็นเพือ่ปรบัปรุงและพฒันำสนิคำ้หรอืบรกิำรข
องเรำ เรำอำจรวบรวมขอ้มูลภำยในส ำหรบัสนิคำ้หรอืบรกิำรต่ำง ๆ 

ภำยใตน้โยบำยนี้เพือ่ประโยชน์ของคุณและผูอ้ื่นมำกขึน้ 

 
ผู้ให้บริการ 
เรำอำจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณบำงอย่ำงใหก้บัผูใ้หบ้รกิำรของเรำเท่ำทีจ่ ำเป็นเพือ่ด ำเนินงำนในดำ้
นต่ำง ๆ เช่น กำรช ำระเงนิ กำรตลำด กำรพฒันำสนิคำ้หรอืบรกิำร เป็นตน้ ทัง้นี้ 
ผูใ้หบ้รกิำรมนีโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของตนเอง 
 
พนัธมิตรทางธรุกิจ 
เรำอำจเปิดเผยขอ้มลูบำงอย่ำงกบัพนัธมติรทำงธุรกจิเพือ่ตดิต่อและประสำนงำนในกำรใหบ้รกิำรสนิคำ้หรอืบ
รกิำร และใหข้อ้มลูเท่ำทีจ่ ำเป็นเกีย่วกบัควำมพรอ้มใชง้ำนของสนิคำ้หรอืบรกิำร 
 
ในกรณีทีม่กีำรเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลจำกเขตเศรษฐกจิยุโรป (EEA) ไปยงัสหรฐัอเมรกิำ 
และประเทศอื่นนอกเขตเศรษฐกจิยุโรป (Non-EEA)  

เรำจะจดัใหม้มีำตรกำรทีเ่หมำะสมในกำรโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัต่ำงประเทศต่ำง ๆ 

ตำมทีก่ฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของสหภำพยุโรป (GDPR) 

ก ำหนดหรอืทีก่ฎหมำยอนุญำตใหก้ระท ำได้ 

ระยะเวลาจดัเกบ็ข้อมลูส่วนบุคคล 

เรำจะเกบ็รกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณไวต้ำมระยะเวลำทีจ่ ำเป็นในระหว่ำงทีคุ่ณเป็นลูกคำ้หรอืมคีวำมสมัพั
นธอ์ยู่กบัเรำหรอืตลอดระยะเวลำทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบำยฉบบันี้ 
ซึง่อำจจ ำเป็นตอ้งเกบ็รกัษำไวต้่อไปภำยหลงัจำกนัน้ หำกมกีฎหมำยก ำหนดไว ้เรำจะลบ ท ำลำย 
หรอืท ำใหเ้ป็นขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถระบุตวัตนของคุณได้ เมื่อหมดควำมจ ำเป็นหรอืสิน้สุดระยะเวลำดงักล่ำว 



สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภำยใตก้ฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  คุณมสีทิธใินกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
 
สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หำกคุณไดใ้หค้วำมยนิยอม 
เรำจะเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ 

ไม่ว่ำจะเป็นควำมยนิยอมทีคุ่ณใหไ้วก้่อนวนัทีก่ฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลใชบ้งัคบัหรอืหลงัจำกนัน้ 

คุณมสีทิธทิีจ่ะถอนควำมยนิยอมเมื่อใดกไ็ดต้ลอดเวลำ 
 
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) 

คุณมสีทิธขิอเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณทีอ่ยู่ในควำมรบัผดิชอบของเรำและขอใหเ้รำท ำส ำเนำขอ้มลูดงัก
ล่ำวใหแ้ก่คุณ  รวมถงึขอใหเ้รำเปิดเผยว่ำเรำไดข้อ้มลูส่วนบุคคลของคุณมำไดอ้ย่ำงไร 
 
สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) 

คุณมสีทิธขิอรบัขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณในกรณีที่เรำไดจ้ดัท ำขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบใหส้ำมำรถอ่
ำนหรอืใชง้ำนไดด้ว้ยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีท่ ำงำนไดโ้ดยอตัโนมตัแิละสำมำรถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุค
คลไดด้ว้ยวธิกีำรอตัโนมตั ิ
รวมทัง้มสีทิธขิอใหเ้รำสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมข้อมลูสว่นบุคคลอื่นเมื่อ
สำมำรถท ำไดด้ว้ยวธิกีำรอตัโนมตั ิ
และมสีทิธขิอรบัขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่รำสง่หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลในรปูแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่
นบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้พรำะเหตุทำงเทคนิค 

 
สิทธิขอคดัค้าน (right to object)  คณุมสีทิธขิอคดัคำ้นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณในเวลำใดกไ็ด้ หำกกำรเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณทีท่ ำขึน้เพือ่กำรด ำเนินงำนทีจ่ ำเป็นภำยใตป้ระโยชน์โดยชอบดว้ยกฎห
มำยของเรำหรอืของบุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น 

โดยไม่เกนิขอบเขตทีคุ่ณสำมำรถคำดหมำยไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลหรอืเพือ่ด ำเนินกำรตำมภำรกจิเพือ่สำธำร
ณประโยชน์ 

 
สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูล (right to erasure/destruction) 

คุณมสีทิธขิอลบหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณหรอืท ำใหข้อ้มลูสว่นบุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถระบุตั
วคุณได ้หำกคุณเชื่อว่ำขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณถูกเกบ็รวบรวม ใช ้



หรอืเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเหน็ว่ำเรำหมดควำมจ ำเป็นในกำรเกบ็รกัษำไวต้ำมวตั
ถุประสงคท์ีเ่กี่ยวขอ้งในนโยบำยฉบบัน้ี 

หรอืเมื่อคุณไดใ้ชส้ทิธขิอถอนควำมยนิยอมหรอืใชส้ทิธขิอคดัคำ้นตำมทีแ่จง้ไวข้ำ้งต้นแลว้ 
 
สิทธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) 

คุณมสีทิธขิอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคลชัว่ครำวในกรณีทีเ่รำอยู่ระหว่ำงตรวจสอบตำมค ำรอ้งขอใชส้ทิธิ
ขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืขอคดัคำ้นของคุณหรอืกรณีอื่นใดทีเ่รำหมดควำมจ ำเป็นและตอ้งลบหรอืท ำลำ
ยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งแต่คุณขอใหเ้รำระงบักำรใชแ้ทน 

 
สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) 

คุณมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ 
 
สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) 

คุณมสีทิธริอ้งเรยีนต่อผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง หำกคุณเชื่อว่ำกำรเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ 

เป็นกำรกระท ำในลกัษณะทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
หำกคุณอยู่ในเขตเศรษฐกจิยุโรป (EEA) นอกจำกสทิธขิองเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ 
คุณมสีทิธทิีจ่ะยื่นเรื่องรอ้งเรยีนกบัส ำนกังำนคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลในประเทศของคุณ 

หำกคุณเชื่อว่ำเรำไม่ไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
 
คุณสำมำรถใชส้ทิธขิองคุณในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลสว่นบุคคลขำ้งตน้ได ้
โดยตดิต่อมำทีเ่จำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเรำตำมรำยละเอยีดทำ้ยนโยบำยน้ี 

เรำจะแจง้ผลกำรด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 30 วนั นบัแต่วนัทีเ่รำไดร้บัค ำขอใชส้ทิธจิำกคุณ 

ตำมแบบฟอรม์หรอืวธิกีำรทีเ่รำก ำหนด ทัง้นี้ 
หำกเรำปฏเิสธค ำขอเรำจะแจง้เหตุผลของกำรปฏเิสธใหคุ้ณทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ขอ้ควำม 
(SMS) อเีมล โทรศพัท ์จดหมำย เป็นตน้ 



กฎหมายความเป็นส่วนตวัของผู้บริโภคแห่งรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมริกา (CCPA) 

แนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตำมกฎหมำยควำมเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคแห่งรฐัแคลิ
ฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิำ 2018 (CCPA) 

โปรดดูนโนบำยควำมเป็นส่วนตวัของผูบ้รโิภคแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CCPA Privacy Policy) 

การโฆษณาและการตลาด 

เพือ่ประโยชน์ในกำรไดร้บัสนิคำ้หรอืบรกิำรของเรำ 
เรำใชข้อ้มลูของคุณเพือ่วเิครำะหแ์ละปรบัปรุงสนิคำ้หรอืบรกิำร และท ำกำรตลำดผ่ำน Google, 

Facebook, pixel tracking code และอื่น ๆ 

เรำใชข้อ้มลูดงักล่ำวเพือ่ใหส้นิคำ้หรอืบรกิำรเหมำะสมกบัคุณ 

เวบ็ไซตข์องเรำอำจแสดงโฆษณำจำกบุคคลทีส่ำมเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรบรกิำรของเรำ เช่น 

Google AdSense, BuySellAds 
บุคคลทีส่ำมเหล่ำนี้อำจเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณเพือ่ด ำเนินกำรเหล่ำนี้เท่ำนัน้ 

และมหีน้ำทีไ่ม่เปิดเผยหรอืใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ย่ำงอื่น 

เรำจะไม่ใชร้ะบบกำรตดัสนิใจอตัโนมตั ิ(automated decision-

making)โดยปรำศจำกกำรบุคคลก ำกบัดแูล รวมถงึกำรท ำโปรไฟลล์ิง่ (profiling) 

ในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบกบัคุณอย่ำงมนีัยส ำคญั 

เรำอำจสง่ขอ้มลูหรอืจดหมำยขำ่วไปยงัอเีมลของคุณ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เสนอสิง่ทีน่่ำสนกบัคุณ 

หำกคุณไม่ตอ้งกำรรบักำรตดิต่อสือ่สำรจำกเรำผ่ำนทำงอเีมลอกีต่อไป คุณสำมำรถกด "ยกเลกิกำรตดิต่อ" 
ในลงิกอ์เีมลหรอืตดิต่อมำยงัอเีมลของเรำได้ 

เทคโนโลยีติดตามตวับุคคล (Cookies) 

เพือ่เพิม่ประสบกำรณ์กำรใชง้ำนของคุณใหส้มบูรณ์และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ เรำใชคุ้กกี ้
(Cookies)หรอืเทคโนโลยทีีค่ลำ้ยคลงึกนั เพือ่พฒันำกำรเขำ้ถงึสนิคำ้หรอืบรกิำร โฆษณำทีเ่หมำะสม 
และตดิตำมกำรใชง้ำนของคุณ เรำใชคุ้กกีเ้พือ่ระบุและตดิตำมผูใ้ชง้ำนเวบ็ไซตแ์ละกำรเขำ้ถงึเวบ็ไซตข์องเรำ 
หำกคุณไม่ตอ้งกำรใหม้คีุกกี้ไวใ้นคอมพวิเตอรข์องคุณ 

คุณสำมำรถตัง้ค่ำบรำวเซอรเ์พือ่ปฏเิสธคุกกีก้่อนทีจ่ะใชเ้วบ็ไซตข์องเรำได้ 



การรกัษาความมัง่คงปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคล 

เรำจะรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณไวต้ำมหลกักำร กำรรกัษำควำมลบั 

(confidentiality) ควำมถูกตอ้งครบถว้น (integrity) และสภำพพรอ้มใชง้ำน 

(availability) ทัง้นี้ เพือ่ป้องกนักำรสญูหำย เขำ้ถงึ ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผย 
นอกจำกนี้เรำจะจดัใหม้มีำตรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล 
ซึง่ครอบคลุมถงึมำตรกำรป้องกนัดำ้นกำรบรหิำรจดักำร (administrative safeguard) 

มำตรกำรป้องกนัดำ้นเทคนิค (technical safeguard) และมำตรกำรป้องกนัทำงกำยภำพ 

(physical safeguard) ในเรื่องกำรเขำ้ถงึหรอืควบคุมกำรใชง้ำนขอ้มลูส่วนบุคคล (access 

control) 

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีทีม่เีหตุละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณเกดิขึน้ 

เรำจะแจง้ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลทรำบโดยไม่ชกัชำ้ภำยใน 72 ชัว่โมง 
นบัแต่ทรำบเหตุเท่ำทีส่ำมำรถกระท ำได้ 
ในกรณีทีก่ำรละเมดิมคีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีำพของคุณ 

เรำจะแจง้กำรละเมดิใหคุ้ณทรำบพรอ้มกบัแนวทำงกำรเยยีวยำโดยไม่ชกัชำ้ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น  

เวบ็ไซต ์ขอ้ควำม (SMS) อเีมล โทรศพัท์ จดหมำย เป็นตน้ 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวั 

เรำอำจแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบำยนี้เป็นครัง้ครำว 
โดยคุณสำมำรถทรำบขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขนโยบำยทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงนี้ไดผ้่ำนทำงเวบ็ไซตข์องเรำ 
นโยบำยนี้แกไ้ขล่ำสุดและมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 01 มถิุนำยน 2565 

นโยบายความเป็นส่วนตวัของเวบ็ไซต์อ่ืน 

นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบัน้ีใชส้ ำหรบักำรเสนอสนิคำ้ บรกิำร 
และกำรใชง้ำนบนเวบ็ไซตส์ ำหรบัลูกคำ้ของเรำเท่ำนัน้ 

หำกคุณเขำ้ชมเวบ็ไซตอ์ื่นแมจ้ะผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซตข์องเรำ กำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลต่ำง ๆ 

จะเป็นไปตำมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของเวบ็ไซตน์ัน้ ซึง่เรำไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งดว้ย 



รายละเอียดการติดต่อ 

หำกคุณตอ้งกำรสอบถำมขอ้มลูเกีย่วกบันโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบัน้ี รวมถงึกำรขอใชส้ทิธติ่ำง ๆ 

คุณสำมำรถตดิต่อเรำหรอืเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเรำได้ ดงันี้ 
 
ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทั ไทย-เยอรมนั มที โปรดกัท ์จ ำกดั 
74 หมู่ 5  บำงสมคัร  บำงปะกง  ฉะเชงิเทรำ  24130 

อเีมล sales@tgm.co.th 

เวบ็ไซต ์https://www.tgm.co.th 

หมำยเลขโทรศพัท ์0633733615 

 
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ทมีกำรตลำด TSS 

74 หมู่ 5  บำงปะกง  บำงสมคัร  ฉะเชงิเทรำ  24130 

อเีมล sales@tgm.co.th 

หมำยเลขโทรศพัท ์0633733615 

 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความเป็นส่วนตวัของผู้บริโภครฐัแคลิฟอรเ์นีย (CCPA 

Policy) 
บรษิทั ไทย-เยอรมนั มที โปรดกัท ์จ ำกดั ใหค้วำมส ำคญักบัควำมเป็นสว่นตวั 
และกำรรกัษำควำมปลอดภยัขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ  

นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบัน้ีอธบิำยแนวปฏบิตักิำรเกบ็รวบรวม ใช ้



หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้พกัอำศยัในรฐัแคลฟิอรเ์นียตำมกฎหมำยควำมเป็นสว่นตวัของ
ผูบ้รโิภคแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CCPA) ปี 2018 

สิทธิของคณุตาม CCPA 

นอกจำกสทิธติำมทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี ผูอ้ยู่อำศยัในแคลฟิอรเ์นียมสีทิธติ่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 
สิทธิในการได้รบัการแจ้ง 
เรำเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของผูพ้กัอำศยัในรฐัแคลฟิอรเ์นียประเภทต่ำง ๆ 

และเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรอืผูใ้หบ้รกิำรเพือ่จุดประสงคท์ำงธุรกจิตำมทีร่ะบุไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี ทัง้นี้ 
ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ เรำอำจไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลประเภทต่ำง ๆ ต่อไปนี้ 
โดยขึน้อยู่กบักำรปฏสิมัพนัธข์องคุณกบัเรำ 
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลตาม CCPA 

ขอ้มลูทีร่ะบุตวัตน เช่น ชื่อ นำมสกุล เพศ สญัชำต ิบตัรประจ ำตวัประชำชน หนงัสอืเดนิทำง 
ขอ้มลูกำรตดิต่อ เป็นต้น 

ขอ้มลูสว่นบุคคลตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของรฐัแคลฟิอรเ์นีย เช่น ขอ้มลูทำงกำรเงนิ 

รำยละเอยีดบตัรเครดติ บญัชธีนำคำร เป็นตน้ 

ประเภทขอ้มลูทีไ่ดร้บักำรคุม้ครองภำยใตก้ฎหมำยของรฐัแคลฟิอรเ์นียหรอืกฎหมำยของรฐับำลกลำง เช่น 

ควำมทุพพลภำพ หรอืลกัษณะทำงกำยภำพอื่น ๆ เป็นตน้ 

ขอ้มลูทำงกำรคำ้ เช่น ขอ้มูลกำรซือ้สนิคำ้หรอืบรกิำร เป็นตน้ 

กจิกรรมทำงอนิเทอรเ์น็ตหรอืบนเครอืขำ่ยอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น ประวตักิำรเขำ้ชม ประวตักิำรคน้หำ เป็นตน้ 

ขอ้มลูต ำแหน่งทีต่ ัง้ตำมพกิดัทำงภูมศิำสตร์ เช่น ต ำแหน่งทีต่ ัง้ เป็นตน้ 

ขอ้มลูเสยีง สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ภำพ หรอืขอ้มลูทีค่ลำ้ยคลงึกนั เช่น บนัทกึเสยีงและวดิโีอ เป็นตน้ 

ขอ้มลูวชิำชพีหรอืเกีย่วกบักำรจำ้งงำน เช่น ประวตักิำรท ำงำน เป็นตน้ 

ขอ้มลูทำงกำรศกึษำ เช่น ระดบักำรศกึษำ ประกำศนียบตัร เป็นต้น 

ขอ้มลูอื่น ๆ เช่น โปรไฟล ์ควำมชื่นชอบ หรอืคุณลกัษณะของคุณ เป็นต้น 

 
แหล่งทีม่ำของขอ้มลู ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีคุ่ณใหเ้รำโดยตรง กำรมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่ำงคุณกบัเรำ 
ขอ้มลูจำกพนัธมติรทำงธุรกจิหรอืผูใ้หบ้รกิำร เป็นต้น 

 
เรำใชข้อ้มลูสว่นบุคคลเพือ่วตัถุประสงคท์ำงธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

● เพือ่สรำ้งและจดักำรบญัชผีูใ้ชง้ำน 



● เพือ่จดัสง่สนิคำ้หรอืบรกิำร 
● เพือ่ปรบัปรุงสนิคำ้ บรกิำร หรอืประสบกำรณ์กำรใชง้ำน 

● เพือ่กำรบรหิำรจดักำรภำยในบรษิทั 

● เพือ่กำรตลำดและกำรสง่เสรมิกำรขำย 
● เพือ่กำรบรกิำรหลงักำรขำย 
● เพือ่รวบรวมขอ้เสนอแนะ 
● เพือ่ช ำระค่ำสนิคำ้หรอืบรกิำร 
● เพือ่ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงและเงือ่นไข (Terms and Conditions) 

● เพือ่ปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบของหน่วยงำนรำชกำร 
สิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคล 

คุณมสีทิธขิอใหเ้รำเปิดเผยกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณในช่วง 12 

เดอืนทีผ่่ำนมำ รวมถงึประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคล วตัถุประสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 
ประเภทแหล่งทีม่ำของขอ้มูล ประเภทบุคคลทีส่ำมทีเ่รำเปิดเผยขอ้มลูใหใ้นวตัถุประสงคท์ำงธุรกจิ 
และวตัถุประสงคข์องเรำในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล 

คุณมสีทิธขิอใหเ้รำลบขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณทีเ่รำไดเ้กบ็หรอืรกัษำไว้ 
ในกำรขอใชส้ทิธลิบขอ้มลูส่วนบุคคล คุณสำมำรถสง่ค ำขอมำยงัอเีมลของเรำได ้ทัง้นี้ 
โปรดระบุขอ้มลูสว่นบุคคลที่คุณทีต่อ้งกำรลบหรอืจะขอใหเ้รำลบขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณทัง้หมดตำมที่ 
CCPA ก ำหนดกไ็ด ้
สิทธิในการไม่เลือกปฏิบติั 

ตำมกฎหมำย CCPA หำ้มไม่ใหเ้ลอืกปฏบิตัติ่อผูพ้กัอำศยัแคลฟิอรเ์นียในกำรใชส้ทิธติำมกฎหมำย 
CCPA ดงันี้ คุณจะไม่ไดร้บักำรถูกเลอืกปฏบิตัใินกำรขอใชส้ทิธขิองคุณตำมกฎหมำย CCPA 

สิทธิเลือกความยินยอมในการไม่จ าหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล 

คุณมสีทิธเิลอืกใหค้วำมยนิยอมหรอืไม่ใหค้วำมยนิยอมในกำรจ ำหน่ำยขอ้มลูสว่นบุคคล ทัง้นี้ 
เรำไม่ไดจ้ ำหน่ำยขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ รวมถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของผูพ้กัอำศยัแคลฟิอรเ์นีย 

รายละเอียดการติดต่อ 

หำกคุณตอ้งกำรสอบถำมขอ้มลูเกีย่วกบันโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบัน้ี รวมถงึกำรขอใชส้ทิธติ่ำง ๆ 

คุณสำมำรถตดิต่อเรำได ้ดงันี้ 
บรษิทั ไทย-เยอรมนั มที โปรดกัท ์จ ำกดั 
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อเีมล sales@tgm.co.th 

เวบ็ไซต ์https://www.tgm.co.th 

หมำยเลขโทรศพัท ์0633733615 


