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ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ทียูว ีไรนแ์ลนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด  และ ประกาศความเป็นส่วนตัว  

(ส าหรับลูกค้า และพันธมติรทางธุรกิจ) 

1. ประกาศนโยบายข้อมลูส่วนบุคคล และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

บริษทั ทียวู ีไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (TÜV Rheinland Thailand Limited) “บริษทั” ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรปกป้องควำม
เป็นส่วนตวัของขอ้มลู บริษทัเคำรพควำมเป็นส่วนตวัและกำรรักษำควำมลบัขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคำ้และพนัธมิตรทำงธุรกจิ บริษทั
ม ุง่ม ัน่ท่ีจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยแนวปฏิบติัและกระบวนกำรเพือ่ปกป้องกำรเกบ็รวบรวมกำรใชแ้ละกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลท่ี
ทำ่นใหเ้รำโดยเป็นไปตำม พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลประเทศไทย พ.ศ. 2562 ในกำรเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ
โอนขอ้มลูออกนอกประเทศไทย เป้ำหมำยของบริษทัคือกำรสร้ำงและรักษำพืน้ฐำนควำมสัมพนัธ์และควำมไวใ้จทำงธุรกจิ กนักบัลูกคำ้
และพนัธมิตรทำงธุรกจิ บริษทัใหค้วำมส ำคญัสูงสุดกบักำรรักษำควำมลบัและควำมม ัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของทำ่นเพือ่ให้
กำรปฏิบติังำนของบริษทัเป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนสำกลในกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล บริษทัไดพ้ฒันำนโยบำยคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล และประกำศควำมเป็นส่วนตวัน้ี เพือ่ใหท้ำ่นเขำ้ใจวำ่บริษทัไดจั้ดใหม้ีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัในกำรจัดเก็บ
ขอ้มลูส่วนบุคคลตำมกฎหมำย เพือ่ป้องกนักำรท ำลำย  กำรดดัแปลงแกไ้ข และกำรเขำ้ถึงขอ้มลูโดยไมไ่ดรั้บอนุญำต 

1.1 วตัถุประสงค์ 

บริษทัขอแจ้งใหท้ำ่นในฐำนะเจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคลทรำบถึงวตัถุประสงค์และรำยละเอียดของกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตำมกฎหมำยของทำ่นท่ีเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคล 

1.2 ขอบเขตกำรบงัคบัใชน้โยบำย 

นโยบำยน้ีใชบ้งัคบักบัขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบับริษทั ทัง้ท่ีมคีวำมสัมพนัธ์แลว้ในปัจจุบนัและท่ีอำจมีในอนำคต 
ซึ่งถูกประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนบริษทั และรวมถึงคูส่ัญญำหรือบุคคลภำยนอกท่ีประมวลขอ้มลูส่วน
บุคคลแทนหรือในนำมของบริษทั ภำยใตผ้ลิตภณัฑ์และ/หรือบริกำรตำ่ง ๆ  ของบริษทั 

2. ค าจ ากัดความ 

 พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล หมำยควำมวำ่ พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลประเทศไทย พ.ศ. 2562 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมำยควำมวำ่ นโยบำยท่ีบริษทัจัดท ำเพือ่แจ้งใหเ้จ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคลทรำบถึงกำร

ประมวลผลขอ้มลูของบริษทั และรำยละเอียดตำ่งๆ ตำมท่ีพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ไดก้  ำหนดไว ้
 ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยควำมวำ่ ขอ้มลูเก ีย่วกบับุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ได ้ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม  แตไ่ม ่

รวมถึงขอ้มลูของผูถึ้งแกก่รรมโดยเฉพำะ 
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 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว หมำยควำมวำ่ ขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบัเชือ้ชำติ เผำ่พนัธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำม

เช่ือในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มลูสุขภำพ ควำมพกิำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน 
ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภำพ หรือขอ้มลูอ่ืนใดซึ่งกระทบตอ่เจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนัตำมท่ีคณะกรรมกำร
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลประกำศก  ำหนด  

 ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล หมำยควำมวำ่ บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนซึ่งมีอ  ำนำจหนำ้ท่ีตดัสินใจเกีย่วกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 
 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หมำยควำมวำ่ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มลูส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้น้ี บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีด ำเนินกำรดงักลำ่วไมเ่ป็นผู ้
ควบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมำยควำมวำ่ บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคล 
 บริษัท (เรียกวำ่ "บริษทั", "เรำ" หรือ "ของเรำ" ในนโยบำยน้ี) หมำยควำมวำ่ บริษทั ทียวู ีไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เลขท่ี 

2445/36-38 ชัน้ 18 อำคำรธำรำรมณ์ บิสซิเนส ทำวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
 บริษัทในเครือ หมำยควำมวำ่ บริษทัหรือหนว่ยงำนท่ีควบคมุหรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุร่วมกนักบับริษทั ซึ่งค  ำวำ่ "ควบคมุ" 

หมำยถึง กำรเป็นเจ้ำของหุน้ 50% หรือมำกกวำ่ 
 ท่าน หมำยควำมวำ่ บุคคลผูเ้ขำ้ถึง หรือใชห้รือใหบ้ริกำร และอำจรวมถึงบริษทัหรือนิติบุคคลอ่ืนในนำมของบุคคลดงักลำ่วท่ี

เขำ้ถึงหรือ ใชห้รือใหบ้ริกำร  

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

บริษทัอำจเกบ็รวบรวมหรือไดรั้บขอ้มลูประเภทตอ่ไปน้ีซึ่งอำจรวมถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของทำ่นท่ีไดรั้บจำกทำ่น หรือจำกแหลง่อ่ืนๆ 
หรือผำ่นทำงบริษทัในเครือ TÜV Rheinland บริษทัยอ่ย บริษทัอ่ืนๆ หรือพนัธมิตรทำงธุรกจิ ไมว่ำ่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม ขอ้มลูบำง
ประเภทท่ีเรำเกบ็รวบรวมจะข้ึนอยูก่บัควำมสัมพนัธ์ทำงดำ้นกฎหมำยและ/หรือทำงธรุกจิระหวำ่งทำ่นกบับริษทั และรำยละเอียดงำนตำม
สัญญำท่ีทำ่นและบริษทัหรือภำยในกลุม่บริษทัของ TÜV Rheinland ไดต้กลงร่วมกนั ตวัอยำ่งขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีบริษทัอำจเกบ็รวบรวม 
เชน่ 

1) รำยละเอียดส่วนตวั เชน่ ค  ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ-นำมสกลุ เพศ อำย ุอำชีพ ต ำแหนง่งำน ประเภทธุรกจิ ขอ้มลูท่ีระบุในบตัรท่ีออกโดย
รัฐบำล อำทิเชน่ ขอ้มลูตำมบตัรประชำชน หรือ หนงัสือเดินทำง ขอ้มลูท่ีจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรออกหนงัสือรับรองกำรหกัภำษี 
ณ ท่ีจ่ำย ใบทะเบียนภำษีมลูคำ่เพิม่ ประวติัผูใ้ช ้และเอกสำรทำงกฎหมำยอ่ืนๆในกำรด ำเนินงำนตำมคูส่ัญญำ 

2) ขอ้มลูกำรติดตอ่ เชน่ ทำงหมำยเลขโทรศพัท์ โทรสำร ทำงแอพพเิคชัน่ไลน์  เอส เอม เอส ทำงอีเมล์ รูปภำพ หมำยเลขบญัชี  
หมำยเลขผูเ้สียภำษี  และกำรติดตอ่ดว้ยชอ่งทำงกำรส่ือสำรอ่ืนๆ รวมถึงขอ้มลูใดๆท่ีเจ้ำของขอ้มลู แบง่บนักบับริษทัโดยสมคัร
ใจ เชน่ขอ้เสนอแนะควำมคิดเห็นแกบ่ริษทั     
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3) กำรวเิครำะห์ขอ้มลู กำรวจัิย รำยงำนกำรทดสอบทัง้ทำงเคมีและฟิสิกส์ กำรตรวจสอบคณุภำพ ใบรับรอง ขอ้มลูผลิตภณัฑ์ 
ลิขสิทธิ์  สิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรคำ้ รำยละเอียดทำงเทคนิค ผลส ำรวจ ควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญ และกำรส ำรวจทำง
กำรตลำดท่ีส่งถึงเจ้ำของขอ้มลู 

4. บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

4.1 บริษัท 

1) จัดใหม้ีมำตรกำรรักษำควำมม ัน่คงปลอดภยัท่ีเหมำะสมเพือ่ป้องกนั กำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง กำรใช ้กำรเปล่ียนแปลง กำรแกไ้ข 
หรือกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยไมม่ีอ  ำนำจหรือโดยขดัตอ่กฎหมำย รวมถึงทบทวนมำตรกำรดงักลำ่วเมื่อมีควำมจ ำเป็น 
หรือเมื่อเทคโนโลยเีปล่ียนแปลงไป 

2) จัดใหม้ีโครงสร้ำงผูรั้บผิดชอบ เชน่ หนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบ หรือบุคคลผูรั้บผิดชอบเพื่อดูแลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำม
ระเบียบปฏิบติั เพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้รั้บขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไมใ่ชผู่ค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลโดย
ไมม่ีอ  ำนำจหรือโดยขดัตอ่กฎหมำย 

3) จัดใหม้ีระบบกำรตรวจสอบเพือ่ด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มลู ส่วนบุคคลตำมท่ีพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ก  ำหนด และ แจ้งเหตุกำรละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคลแกส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและเจ้ำของ
ขอ้มลูส่วนบุคคลทรำบโดยไมช่กัชำ้ 

4.2 หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ / บุคคลผู้ รับผิดชอบ /พนกังานหรือลูกจ้าง 

1) ปฏิบติัตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอยำ่งเคร่งครัด 
2) แจ้งเจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคลใหท้รำบวตัถุประสงค์ เง่ือนไข และสิทธิตำ่งๆรวมถึงขอควำมยนิยอมกอ่นกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
3) ให้ค  ำแนะน ำ บริหำรจัดกำร และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบักำรประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลให้เป็นไปตำม

พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
4) จัดท ำและทบทวนนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รักษำควำมลบัของขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีตนลว่งรู้หรือไดม้ำเน่ืองจำกกำร

ปฏิบติัหนำ้ท่ี 
5) แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือลบขอ้มลูตำมท่ีเจ้ำของขอ้มลูสว่นบุคคลร้องขอ 

5. ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมลู 

บริษทัจะด ำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมลู รับทรำบและยนิยอมใหบ้ริษทัจัดเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูส่วนบุคคลออ่นไหวทั้งทำง
อิเล็กทรอนิกส์และหนังสือ หรือตำมแบบวิธีกำรท่ีบริษ ัทก  ำหนดโดยชัดแจ้ง เวน้แต่กำรเก็บข้อมลูนั้นจะเขำ้ข้อยกเวน้ตำมท่ี
พระรำชบญัญติัคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมำยอ่ืนก  ำหนดไว ้ ในกำรน้ีบริษทัจะแจ้งใหเ้จ้ำของขอ้มลูทรำบตำม
สมควรเมื่อไดม้ีกำรจัดเกบ็แลว้ 
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6. วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้  

1) เพือ่กำรใหบ้ริกำรตำ่งๆของบริษทัแกเ่จ้ำของขอ้มลู อำจด ำเนินกำรโดยบุคคลท่ีสำมซึ่งปฏิบติัหนำ้ท่ีในนำมบริษทั เชน่ กำรรับ-
ส่งตวัอยำ่ง กำรวเิครำะห์ทำงหอ้งปฏิบติักำร  งำนบริกำรตรวจสอบสินคำ้ กำรทดสอบทำงเคมีและฟิสิกส์ กำรส ำรวจตรวจสอบ 
กำรทำงวทิยำศำสตร์ ซึ่งบุคคลเหลำ่น้ีมีกำรเขำ้ถึงขอ้มลูดงักลำ่วเทำ่ท่ีจ ำเป็นเพือ่กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี และเป็นไปเพือ่วตัถุประสงค์
ในกำรใหบ้ริกำรแกเ่จ้ำของขอ้มลู 

2) กำรศึกษำวจัิย ติดตำม ประมวลผลและวเิครำะห์ขอ้มลูของเจ้ำของขอ้มลู เพือ่กำรปรับปรุง กำรบริกำร หรือกำรพฒันำ กำร
ทดลอง กำรตรวจสอบ ทดสอบผลิตภณัฑ์ และน ำเสนอบริกำรใหมใ่หเ้หมำะสมและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของเจ้ำของ
ขอ้มลู 

3) กำรบริหำร จัดกำรควำมเส่ียงตำ่งๆท่ีเกีย่วขอ้ง และเพือ่ปฏิบติัตำมขอ้ก  ำหนดของกฎหมำย กฎขอ้บงัคบั หรือขอ้ผูกพนัท่ีใหก้บั
ภำครัฐหรือหนว่ยงำนก  ำกบัดูแลตำ่งๆ 

4) เพือ่กำรเขำ้ท ำสัญญำกบัลูกคำ้ คูค่ำ้ ผูใ้หบ้ริกำร กำรใชสิ้ทธิตำมสัญญำกบัลูกคำ้หรือพนัธมิตรทำงธุรกจิของบริษทั  รวมถึงกำร
บริหำรจัดกำรรับ-ส่ง สินคำ้ ผลิตภณัฑ์เพือ่กำรทดสอบ ตลอดจนถึงกำรออกเอกสำรเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรใบสั่งซือ้ ช ำระหน้ี 
กำรช ำระคำ่สินคำ้ คำ่บริกำร ตำมคูส่ัญญำ 

5) กำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรด ำเนินกำรภำยในของบริษ ัท กำรด ำเนินกำร หรือส่งเสริมกจิกรรมทำงกำรตลำด เพือ่พฒันำ
ศกัยภำพกำรใหบ้ริกำรของบริษทั และส่งเสริมกำรขำย รวมถึงกำรประชำสัมพนัธ์กำรบริกำรตำ่งๆ 

6) กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรใหบ้ริกำรของบริษทั และบริหำรควำมสัมพนัธ์ของบริษทักบัลูกคำ้หรือพนัธมิตรทำง
ธุรกจิ 

7) เพือ่ใหข้อ้มลูแกห่นว่ยงำนรำชกำรตำมท่ีกฎหมำยก  ำหนด หรือ ตำมท่ีหนว่ยงำนของรัฐร้องขอ 
8) เพือ่วตัถุประสงค์เกี่ยวกบักำรจัดท ำเอกสำรประวติัศำสตร์หรือจดหมำยเหตุ เพือ่ประโยชน์สำธำรณะ หรือท่ีเกีย่วกบักำร

ศึกษำวจัิยหรือสถิติ  
9) เพือ่ป้องกนั หรือระงับอนัตรำยตอ่ชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพือ่ปฏิบัติหนำ้ท่ีในกำรด ำ เนิน

ภำรกจิเพือ่ประโยชน์สำธำรณะหรือปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรใชอ้  ำนำจรัฐท่ีไดม้อบหมำยใหแ้กบ่ริษทัหรือเพือ่ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำยของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เวน้แตป่ระโยชน์ดงักลำ่วมีควำมส ำคญันอ้ยกวำ่สิทธิข ัน้พืน้ฐำนใน
ขอ้มลูส่วนบุคคลของ เจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคล 

10) เพือ่ใหลู้กคำ้หรือพนัธมิตรทำงธุรกจิสำมำรถเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงธุรกจิและเกดิ กำรพฒันำ ปรับปรุงผลิตภณัฑ์
ใหดี้ย ิง่ข้ึน 
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7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษ ัทจะไมใ่ชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลนอกเหนือไปจำกวตัถุประสงค์ และไมเ่ปิดเผยตอ่บุคคลภำยนอก เวน้แต่ท่ีกฎหมำย
ก  ำหนดใหอ้  ำนำจไวห้รือภำยใต้ควำมยินยอมของเจ้ำของขอ้ม ูลส่วนบุคคล บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเท่ำท่ีจ ำเป็นให้แก ่
หนว่ยงำนหรือบุคคลภำยนอกดงัตอ่ไปน้ี 

1) หนว่ยงำนของรัฐ  
2) บริษทัในเครือหรือบริษทัในกลุม่จะน ำขอ้มลูสว่นบุคคลไปใชเ้พือ่ใหบ้ริกำรตำมขอ้ตกลงและตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีบงัคบั

ใช ้

3) ตวัแทนท่ีท ำหนำ้ท่ีแทนบริษทัใหบ้ริกำรทำงธุรกจิกบับริษทัหรือตวัแทนของบริษทั  
4) พนัธมิตรทำงธุรกจิ / ค ูค่ำ้ธุรกจิ คูส่ัญญำ ผูใ้หบ้ริกำร และหนว่ยงำนท่ีสำมำรถเขำ้ถึง และน ำขอ้มลูส่วนบุคคลไปใช้เ พื่อ

ร่วมกนัจัดโปรแกรมส่งเสริมกจิกรรมทำงกำรตลำด 
5) ตวัแทนท่ีน ำขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชต้ำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยเพือ่ประโยชน์แกก่ำรสอบสวน หรือกำรพพิำกษำคดีของ

ศำล 

6) หนว่ยงำนหรือบุคคลใดๆท่ีเป็นกำรเปิดเผยเพือ่ปกป้องสิทธิหรือทรัพยสิ์นของบริษทั ป้องกนัหรือตรวจสอบควำมเป็นไปได้
ในกำรผิดเกีย่วกบักำรใหบ้ริกำร หรือ ปกป้องควำมปลอดภยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริกำร 

8. ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 

บริษทัจะเกบ็รักษำขอ้มลูส่วนบุคคลของทำ่นไวต้รำบเทำ่ท่ีจ ำเป็นเพือ่วตัถุประสงค์ท่ีก  ำหนดไวใ้นนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลน้ี
เทำ่นัน้ บริษทัจะเกบ็รักษำและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของทำ่นตำมขอบเขตท่ีจ ำเป็นเพือ่ปฏิบติัตำมขอ้ผกูพนัทำงกฎหมำย นอกจำกน้ี บริษทั
จะเกบ็ขอ้มลูกำรใชง้ำนเพือ่วตัถุประสงค์ในกำรวเิครำะห์ภำยใน โดยขอ้มลูกำรใชง้ำนจะถูกเกบ็รักษำไวใ้นชว่งเวลำสั้นๆ ยกเวน้เมื่อ
ขอ้มลูน้ีใชเ้พือ่เสริมสร้ำงควำมปลอดภยัหรือเพือ่ปรับปรุงกำรท ำงำนของบริกำรของบริษทั หรือบริษทัมีภำระผูกพนัตำมกฎหมำยท่ีจะ
เกบ็รักษำขอ้มลูน้ีไวต้ำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก  ำหนดเกีย่วกบักำรเกบ็รักษำขอ้มลูส่วนบุคคลไวโ้ดยเฉพำะ เมื่อพน้ระยะเวลำกำรเก็บ
รักษำขอ้มลูส่วนบุคคลดงักลำ่วแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูท่ีไมส่ำมำรถระบุตวับุคคลท่ี
เป็นเจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคลได ้

9.มาตรการความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัก  ำหนดใหม้ีมำตรกำรรักษำควำมม ัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม เพือ่ป้องกนักำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง กำรใช ้กำร
เปล่ียนแปลง กำรแกไ้ข หรือกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยไมไ่ดรั้บอนุญำตหรือโดยขดัตอ่กฎหมำย ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบำยและวธิี
ปฏิบติัดำ้นควำมม ัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศของบริษทั และจัดใหม้ีกำรแตง่ตัง้เจ้ำหนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ของบริษทัเพือ่คอย
ตรวจสอบกำรเกบ็รักษำขอ้มลูส่วนบุคคลอยำ่งสม  ่ำเสมอ พร้อมทัง้มีมำตรกำรรองรับกรณีเหตุกำรณ์ตำ่ง ๆ ท่ีเก ีย่วขอ้ง พร้อมทัง้มี
บทลงโทษในกรณีท่ี พนกังำน/ลูกจ้ำง/ผูเ้ก ีย่วขอ้ง ไมป่ฏิบติัตำมนโยบำยขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษทั  
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ในกรณีท่ีบริษทัไดว้ำ่จ้ำงหนว่ยงำนหรือบุคคลภำยนอกใหด้ ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ
เจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคล บริษทัจะก  ำหนดใหห้นว่ยงำนหรือบุคคลภำยนอกดงักล่ำว เกบ็รักษำขอ้มลูส่วนบุคคลไวเ้ป็นควำมลบั และ
รักษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลดงักลำ่ว รวมถึงป้องกนัมใิหน้ ำขอ้มลูส่วนบุคคลไปเกบ็รวบรวมใช ้หรือเปิดเผย เพือ่กำรอ่ืนใด
ท่ีไมเ่ป็นไปตำมขอบเขตกำรวำ่จ้ำง หรือขดัตอ่กฎหมำย 

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

1) สิทธิในกำรเพกิถอนควำมยนิยอมท่ีเจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคลไดใ้ห้ควำมยนิยอมกบับริษทัได้ตลอดระยะเวลำท่ีขอ้ม ูลส่ วน
บุคคลของเจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคลอยูก่บับริษทั 

2) สิทธิในกำรเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเกีย่วกบัตนซึ่งอยูใ่นควำมรับผดิชอบของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีได้
เกบ็รวบรวมไวต้ำมนโยบำยฉบบัน้ี 

3) สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หำกขอ้มลูนัน้ไมส่มบูรณ์ ไมถู่กตอ้ง กอ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผิด หรือไมเ่ป็น
ปัจจุบนั 

4) สิทธิในกำรลบ หรือระงับกำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคล หรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นข้อมลูท่ีไมส่ำมำรถระบุ ตัว
บุคคลท่ีเป็นเจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคลไดต้ำมท่ีกฎหมำยก  ำหนดขอ้มลูส่วนบุคคล 

5) สิทธิในกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลรำยอ่ืน หรือ ตวัเจ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคลเอง  
6) สิทธิในกำรคดัคำ้น หรือร้องเรียนตอ่หนว่ยงำนท่ีเกีย่วขอ้งหำกมีกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของทำ่นนัน้

ไมช่อบดว้ยกฎหมำยหรือไมเ่ป็นไปตำมกฎหมำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

ทัง้น้ี บริษทัอำจปฏิเสธกำรใชสิ้ทธิดงักลำ่วขำ้งตน้ของเจ้ำของขอ้มลูสว่นบุคคลไดต้ำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทั ก  ำหนดโดยไมข่ดัตอ่กฎหมำย 
บริษทัจะแจ้งเหตุผลของกำรปฏิเสธใหเ้จ้ำของขอ้มลูส่วนบุคคลทรำบ 

11. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของทำ่นจะถูกเกบ็รวบรวมและประมวลผลท่ีส ำนกังำนปฏิบติักำรของบริษทัและในสถำนท่ีอ่ืนใดท่ีเก ีย่วขอ้ง ท่ีกำร
ประมวลผลนัน้ๆตัง้อยู ่หมำยควำมวำ่ขอ้มลูของทำ่นน้ีอำจจะถูกถำ่ยโอนไป และเกบ็รักษำไวท่ี้คอมพวิเตอร์หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ท่ีอยู ่
นอกประเทศ หรือเขตอ ำนำจศำลของประเทศอ่ืนๆ ท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูอำจแตกตำ่งจำกท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลท่ี
ประเทศไทย กำรรับทรำบและยนิยอมของทำ่นตอ่นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและประกำศควำมเป็นส่วนตวัน้ีหมำยถึงขอ้ตกลง
ของทำ่นตอ่กำรโอนขอ้มลูดงักลำ่วดว้ย 

บริษทัจึงอำจเปิดเผยหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก ่ TÜV Rheinland บริษทัในเครือ บริษทัยอ่ย บุคคลภำยนอกหรือระบบ
เซิร์ฟเวอร์ท่ีอยูน่อกประเทศไทย บริษทัจะปฏิบติัตำมขัน้ตอนและด ำเนินมำตรกำรเพือ่ใหก้ำรโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนมีควำม
ปลอดภยั และเพือ่ใหม้ ัน่ใจวำ่ฝ่ำยรับขอ้มลูหรือจัดเกบ็ขอ้มลูหรือประเทศปลำยทำงท่ีรับขอ้มลูมีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
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ท่ีเพยีงพอเหมำะสม ในกรณีท่ีประเทศปลำยทำงไมม่ีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลท่ีเหมำะสมเพยีงพอ กำรส่งหรือโอนขอ้มลู
ส่วนบุคคลดงักลำ่วจะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ยกเวน้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก  ำหนดโดยไมข่ดัตอ่กฎหมำย 

12. นโยบายคกุกี้ 

ส ำหรับลูกคำ้ และผูเ้ขำ้ชมเวบ็ไซต์ของบริษทั บริษทัใหค้วำมส ำคญัและม ุง่ม ัน่ท่ีจะคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและควำมเป็นส่วนตวัของ
ท่ำน  แ ละ เพื่อ ใ ห้ก ำรบริก ำร ท่ีมีค ุณภำพแก ่ท่ำน ร วม ถึ งประสบกำรณ์ ท่ี ดีในกำ รใช้งำนบน เว็บไซต์ของบริษ ัท ท่ี  
https://www.tuv.com/thailand  หรือบนแพลทฟอร์มอ่ืนๆ บนเครือขำ่ยอินเตอร์เน็ต (เรียกรวมกนัวำ่ “เวบ็ไซต์”) บริษทัอำจเกบ็รวบรวม 
ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบักำรเขำ้เย ีย่มชมเวบ็ไซต์ของทำ่น และกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ของทำ่น (เรียกรวมกนัวำ่ “ขอ้มลู
ส่วนบุคคล”) โดยกำรใชค้กุกี ้หรือ เทคโนโลยอ่ืีนใดท่ีคลำ้ยคลึงกนัเมื่อทำ่นเขำ้เย ีย่มชมเวบ็ไซต์ของบริษทั เพือ่ใหบ้ริษทัสำมำรถอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์แกท่ำ่น รวมถึงพฒันำประสบกำรณ์กำรใชง้ำนของผูใ้ชบ้ริกำร และตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรเฉพำะ
ของทำ่น คกุกีจ้ะชว่ยใหบ้ริษทัทรำบวำ่ ทำ่นใชง้ำนเวบ็ไซต์ของบริษทัอยำ่งไร เพือ่ท่ีบริษทัจะสำมำรถพฒันำปรับปรุงประสบกำรณ์กำร
ใชง้ำน กำรใหบ้ริกำรแกท่ำ่นใหดี้ยิง่ข้ึนและตรงกบัควำมตอ้งกำรของทำ่นได ้โดยกำรบนัทึกกำรตัง้คำ่ของคกุกีจ้ะชว่ยจดจ ำกำรตัง้คำ่กำร
ใชง้ำนของทำ่น ท ำใหก้ำรเขำ้เย ีย่มชมเวบ็ไซต์ของทำ่นในคร้ังตอ่ไปจะเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรของ
ทำ่นมำกยิง่ข้ึน ทัง้น้ีบริษทัยงัใชค้กุก ีเ้พือ่รับและรวบรวมขอ้มลูเก ีย่วกบัจ ำนวนผูเ้ขำ้ชมเว็บไซต์และกำรมีปฏิสัมพนัธ์กบัเวบ็ไซต์ของ
บริษทั เพือ่ระบุแนวโนม้และหำสถิติเพือ่ใหบ้ริษทัปรับปรุงเวบ็ไซต์ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

12.1 คกุกีคื้ออะไร 

คกุกี ้คือ Text Files ขนำดเล็กท่ีถูกจัดเกบ็ไวใ้นคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์ของทำ่นท่ีเช่ือมตอ่กบัอินเตอร์เน็ต เชน่ สมำร์ทโฟน หรือ แท็บ
เล็ต ของทำ่นเมื่อทำ่นเขำ้เย ีย่มชมเวบ็ไซต์ของบริษทั ซึ่งโดยปกติแลว้นัน้ คกุกีจ้ะท ำหนำ้ท่ีบนัทึกและรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของทำ่น
เมื่อทำ่นเขำ้สู่เวบ็ไซต์ของบริษทั เชน่ (1) ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทร อีเมล รหสัผำ่น กำรตัง้คำ่ผูใ้ชง้ำนตำ่งๆ เชน่ ภำษำ (2) รหสัคกุกีเ้ฉพำะ ขอ้มลู
คกุกี ้และขอ้มลูเกีย่วกบัอุปกรณ์ของทำ่นวำ่มีซอฟต์แวร์ในกำรเขำ้ถึงคณุลกัษณะบำงอยำ่งหรือไม ่(3) รหสัอุปกรณ์เฉพำะและประเภท
อุปกรณ์ (4) โดนเมน ประเภทเบรำวเ์ซอร์ และภำษำ (5) ระบบปฏิบติักำรและกำรตัง้คำ่ระบบ (6) ประเทศและเขตเวลำ (7) เวบ็ไซต์ท่ีเขำ้
ชมกอ่นหนำ้ (8) ขอ้มลูเกีย่วกบักำรมีปฏิสัมพนัธ์ของทำ่นกบัเวบ็ไซต์ของเรำ เชน่ กำรตัง้คำ่ท่ีระบุ และ (9) เวลำในกำรเขำ้ถึงและ URL ท่ี
อำ้งอิง  

12.2 บริษทัใชค้กุกีอ้ยำ่งไร  

บริษทัใชค้กุกีเ้พือ่ศึกษำพฤติกรรมกำรใชง้ำนเว็บไซต์ของท่ำน เพือ่น ำไปพฒันำใหเ้วบ็ไซต์สำมำรถใชง้ำนไดง้่ำย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน อีกทัง้ยงัน ำไปพฒันำเพือ่เพิม่ควำมพงึพอใจของทำ่นในกำรใชบ้ริกำรคร้ังตอ่ไป โดยบริษทัจะใชค้กุกีป้ระเภท
ดงัตอ่ไปน้ี 
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คกุกี้ท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)  

คกุกีป้ระเภทน้ีมีควำมส ำคญัตอ่กำรท ำงำนของเวบ็ไซต์ ซึ่งรวมถึงคกุกีท่ี้ท  ำใหท้ำ่นสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูและใชง้ำนในเวบ็ไซต์ของบริษทั
ไดอ้ยำ่งปลอดภยั กำรจัดกำรเครือขำ่ย กำรเขำ้ถึงขอ้มลูและใชง้ำนในเวบ็ไซต์ของบริษทัไดทุ้กสว่น 

คกุกี้เพื่อการเก็บข้อมลูท่ีท่านเลือก (Preferences Cookies) 

คกุกีป้ระเภทน้ีใชใ้นกำรจดจ ำส่ิงท่ีทำ่นชอบและเลือกไว ้เมื่อทำ่นกลบัมำใชง้ำนเวบ็ไซต์อีกคร้ัง คกุกีป้ระเภทน้ีจะชว่ยใหบ้ริษทัสำมำรถ
ดึงเนือ้หำหรือกำรใชง้ำนท่ีทำ่นเลือกไวม้ำแสดงได ้อำทิ ภำษำ ภูมิภำค หรือขนำดของตวัอกัษร 

คกุกี้ส าหรับการเก็บสถติิ (Statistics Cookies)  

คกุกีป้ระเภทน้ีจะชว่ยใหบ้ริษทัสำมำรถจดจ ำและนบัจ ำนวนผูเ้ขำ้เย ีย่มชมเวบ็ไซต์ ตลอดจนชว่ยใหบ้ริษทัทรำบถึงพฤติกรรมในกำรเยีย่ม
ชมเวบ็ไซต์ เพือ่ชว่ยใหบ้ริษทัปรับปรุงเวบ็ไซต์ของบริษทั โดยรวบรวมและรำยงำนขอ้มลูเกีย่วกบัวธิีกำรใชง้ำนของทำ่น ชว่ยใหบ้ริษทั
เขำ้ใจถึงควำมสนใจของผูใ้ชง้ำน และวดัควำมมีประสิทธิผลของโฆษณำของบริษทั ทัง้น้ี คกุก ีจ้ะรวบรวมขอ้มลูในลกัษณะท่ีไมส่ำมำรถ
ระบุตวับุคคลไดโ้ดยตรง 

คกุกี้ทางการตลาด (Marketing Cookies) 

คกุกีป้ระเภทน้ีใชเ้พือ่ผลประโยชน์ทำงกำรตลำด เชน่ กำรส่งเสริมกำรขำย โดยวเิครำะห์พฤติกรรมของทำ่น ใชติ้ดตำมผูเ้ย ีย่มชมเวบ็ไซต์
เพือ่แสดงโฆษณำท่ีเกีย่วขอ้งและท่ีผูใ้ชง้ำนแตล่ะรำยมีควำมเกีย่วขอ้ง ดว้ยเหตุน้ีคกุกีท้ำงกำรตลำดจึงมีควำมส ำคญัส ำหรับผูเ้ผยแพร่
โฆษณำและผูโ้ฆษณำบุคคลท่ีสำม 

12.3 กำรจัดกำรคกุกี ้

ทำ่นสำมำรถเปล่ียนแปลงกำรตัง้คำ่คกุกี ้ เพือ่สกดัก ัน้ หรือเตือนใหท้ำ่นทรำบเมื่อมีกำรส่งคกุกีเ้ขำ้มำท่ีอุปกรณ์ของทำ่น โดยกำรเลือก
ยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคกุกีท่ี้ถูกตัง้คำ่ในเวบ็ไซต์ของบริษทั ซึ่งทำ่นสำมำรถด ำเนินกำรดงักลำ่วไดโ้ดยกำรเลือกตัง้คำ่คกุกีห้รือโดยกำร
ตัง้คำ่เบรำวเ์ซอร์ของทำ่น แตอ่ยำ่งไรกดี็ กำรปิดกำรใชง้ำนคกุกีห้รือตัง้คำ่เปล่ียนแปลงคกุกีน้ ัน้อำจมีผลตอ่ประสิทธิภำพกำรใชง้ำนของ
เวบ็ไซต์บริษทั เน่ืองจำกทำ่นอำจไมส่ำมำรถใชง้ำนเวบ็ไซต์ไดบ้ริษทับำงส่วน หรือเวบ็ไซต์บริษทัอำจไมส่ำมำรถเกบ็ขอ้มลูในกำรตัง้คำ่
กำรใชเ้วบ็ไซต์บริษทัของทำ่นได ้ 

12.4 ประกำศควำมเป็นส่วนตวั 

หำกทำ่นประสงค์ท่ีจะรับรู้ขอ้มลูเพิม่เติมเก ีย่วกบันโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ไมว่ำ่จะเป็นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย 
ขอ้มลูส่วนบุคคลของทำ่น ทำ่นสำมำรถอำ่นรำยละเอียดเพิม่เติมไดท่ี้ประกำศนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษทั ซึ่งเผยแพร่อยู ่
บนเวบ็ไซต์ของบริษทั ทัง้น้ีนโยบำยคกุกีถื้อเป็นส่วนหน่ึงของประกำศนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษทั 

12.5 กำรแกไ้ขนโยบำยคกุกี ้
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ทำงบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงและแกไ้ขประกำศนโยบำยคกุกีข้องเวบ็ไซต์บริษทั ทำ่นสำมำรถเขำ้เย ีย่มชมเวบ็ไซต์ของ
บริษทัเพือ่ตรวจสอบนโยบำยคกุกีไ้ดเ้ป็นระยะ ๆ  รวมถึงขอ้มลูเพิม่เติมอ่ืน ๆ  ท่ีบริษทัไดป้รับปรุงและเผยแพร่อยูบ่นเวบ็ไซต์ของบริษทั 

12.6 ค ำถำมและขอ้เสนอแนะ 

หำกทำ่นมีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเกีย่วกบันโยบำยคกุกีข้องเวบ็ไซต์บริษทั ทำ่นสำมำรถติดตอ่ทำงบริษทัไดผ้ำ่นทำงชอ่งทำงกำร
ติดตอ่ 

บริษทั ทียวู ีไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
โทรศพัท์: 0-2326-1333 
อีเมล: TUV-Thailand-PDPA@tha.tuv.com 

เวบ็ไซต์:www.tuv.com/thailand/en/about-us/tüv-rheinland-thailand/   

13. หนา้ท่ีของเจ้าของข้อมูล  

13.1 น ำส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของตนใหผู้ม้หีนำ้ท่ีเก ีย่วขอ้ง ตำมท่ีร้องขอภำยในเวลำท่ีก  ำหนด 
13.2 ถำ้มีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคล ใหแ้จ้งผูเ้ก ีย่วขอ้งทรำบทนัทีหรือภำยในไมเ่กนิ 7 วนั 
14. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในกำรเพิม่ เปล่ียนแปลง หรือ ปรับปรุงนโยบำยส่วนบุคคลน้ีเป็นคร้ังครำวโดยจะประกำศกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลน้ีไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั หรือทำ่นสำมำรถติดตอ่สอบถำมเพือ่ทรำบขอ้มลูกำรแกไ้ขนโยบำยได้
ท่ี อีเมล: TUV-Thailand-PDPA@tha.tuv.com กำรเปล่ียนแปลงดงักลำ่วจะไมก่ระทบสิทธิ์ของทำ่น เวน้แตไ่ดรั้บควำมยนิยอมโดยชดัแจ้ง  
กรุณำตรวจสอบหนำ้นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและประกำศควำมเป็นสว่นตวัน้ีอยำ่งสม  ำ่เสมอ 

15. การติดต่อบริษัท 

ชอ่งทำงกำรติดตอ่ 

บริษทั ทียวู ีไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

โทรศพัท์: 0-2326-1333 

อีเมล: TUV-Thailand-PDPA@tha.tuv.com 

เวบ็ไซต์: www.tuv.com/thailand/en/about-us/tüv-rheinland-thailand/ 

2445/36-38 อำคำรธำรำรมณ์บิสซิเนสทำวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 
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