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นโยบายความเป็นส่วนตวั  

นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ (ซึง่ตอ่ไปในเอกสารฉบบันีจ้ะเรยีกว่า “นโยบาย”) 

ไดร้บัการเผยแพรแ่ละมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่23 กนัยายน  2021 

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลตดิต่อ: 

ชือ่บรษิทั:  บรษิทั NNG Software Developing and Commercial จ ากดั  

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

ศาลทีจ่ดทะเบยีน: ศาลประจ าภมูภิาคแห่งเมอืงหลวงบูดาเปสต ์(Fővárosi Törvényszék) 

เลขทะเบยีนบรษิทั:  01-09-891838 

หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี: 13357845-2-44 

ทีอ่ยู่อเีมล:   privacy@nng.com 

หนา้สนับสนุน:    https://nng.force.com/naviextrasknowledgebase/s/support 

 

1. นิยามศพัท ์

CID ของแอปพลเิคชนั ระบุเวอรช์ ัน่ทีแ่น่ชดัของซอฟตแ์วรก์ารน าทางตามรุน่อุปกรณ ์

ตามภมูภิาคและตามชนิดย่อยของอุปกรณ ์

เน้ือหา หมายถงึแผนที ่ จดุทีส่นใจ เนือ้หา 3 มติ ิ เสยีง ไฟลภ์าษา และเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าทางอืน่ ๆ 

ทีส่ามารถอปัโหลดลงในอุปกรณน์ าทางของคุณและใชก้บัซอฟตแ์วรข์องคุณได ้

ทีจ่ดัเก็บขอ้มูล หมายถงึเอสดกีารด์/แฟลชไดรฟ์ หรอืทีจ่ดัเก็บขอ้มลูอืน่ ๆ ทีม่ขีอ้มลูการน าทาง 

อุปกรณ ์ หมายถงึอุปกรณท์ีคุ่ณใชส้ าหรบัการเรยีกดู ลงทะเบยีน หรอืโตต้อบกบัจดหมายข่าว (แล็ปท็อป 

เดสกท็์อป แท็บเล็ต มอืถอื หรอือุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสอ์ืน่ ๆ) 

ผลติภณัฑฟ์ร ี

หมายถงึการอปัเดตและเนือ้หาทีผู่ใ้ชส้ามารถใชไ้ดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้่ายในระหว่างระยะเวลาการใหบ้รกิารของ 

Mapcare 

GDPR หมายถงึขอ้บงัคบั (สหภาพยุโรป) ที ่ 2016/679 ของรฐัสภายุโรปและคณะมนตรแีห่งสหภาพยุโรป 

ลงวนัที ่ 27 เมษายน 2016 

เกีย่วกบัการคุม้ครองบุคคลธรรมดาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลและการเคลือ่นไหวอ

ย่างเสรขีองขอ้มลูดงักลา่ว ซึง่ยกเลกิค าสัง่ที ่95/46/EC 

ระยะเวลาการใหบ้รกิารของ Mapcare หมายถงึระยะเวลาทีส่ามารถใชผ้ลติภณัฑฟ์รทีีจ่ดัหาใหแ้กผู่ใ้ช ้ 

อุปกรณน์ าทาง หมายถงึระบบน าทางในรถยนตท์ีต่ดิตัง้ในยานพาหนะของคุณ (รวมถงึทีจ่ดัเก็บขอ้มลู) 

NNG หมายถงึบรษิทั NNG Software Developing and Commercial จ ากดั  

ผลติภณัฑ ์หมายถงึการอปัเดตและเนือ้หา  

การจดัท าโปรไฟล ์ หมายถงึการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลอตัโนมตัติามทีร่ะบุในขอ้ 2.4.2.2 

เพือ่จดัสง่จดหมายข่าวทีม่เีนือ้หาทีเ่ป็นส่วนตวัซึง่เกีย่วขอ้งกบัผูใ้ชแ้ละอุปกรณน์ าทางทีผู่ใ้ชไ้ดล้งทะเบยีนใหแ้ก่

ผูใ้ช ้เพือ่ยกระดบัประสบการณแ์ละความพงึพอใจของผูใ้ช ้
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เว็บไซต ์หมายถงึhttps://harleydavidson.welcome.naviextras.com  และโดเมนย่อยของเว็บไซต ์

ซอฟตแ์วร ์หมายถงึซอฟตแ์วรน์ าทางทีใ่ชง้านบนอุปกรณน์ าทางของคุณ 

Toolbox หมายถงึเครือ่งมอืซอฟตแ์วรฟ์รสี าหรบั PC และ MacOS 

ซึง่ใชเ้พือ่ดาวนโ์หลดอปัเดตและผลติภณัฑต์่าง ๆ จากเซริฟ์เวอรข์อง NNG 

และอปัโหลดอปัเดตและผลติภณัฑไ์ปยงัอุปกรณน์ าทาง Toolbox ดงักล่าวมชี ือ่แบรนดว์่า “Boom!™ Box GTS 

Toolbox” 

การอปัเดต 

หมายถงึการอปัเดตเนือ้หาและซอฟตแ์วรท์ีผู่ผ้ลติอุปกรณน์ าทางหรอืนักพฒันาซอฟตแ์วรข์องคณุจดัหาให ้

ซึง่จะใหคุ้ณสมบตัเิพิม่เตมิ เนือ้หาเวอรช์ ัน่ใหม่ หรอืแกไ้ขปัญหาซอฟตแ์วรท์ีพ่บเจอ 

ผูใ้ชห้รอืคุณ หมายถงึผูใ้ชท้ีล่งทะเบยีนใชง้านเว็บไซตแ์ละ/หรอื Toolbox 

กจิกรรมของผูใ้ช ้ หมายถงึขอ้มลูต าแหน่งทีต่ ัง้และพฤตกิรรม (เชน่ ภาษาทีเ่ลอืก 

ผลติภณัฑท์ีใ่ส่ไวใ้นรถเข็นของผูใ้ช)้ ประวตักิารท่องเว็บไซต ์ รูปแบบการใชง้าน (เชน่ 

ความถี/่รูปแบบการเขา้สู่ระบบ เพือ่ตรวจสอบการทุจรติ) 

VIN (หมายเลขประจ ายานพาหนะ) หมายถงึหมายเลขซเีรยีลเฉพาะของยานพาหนะแต่ละคนั 

2. นโยบายความเป็นส่วนตวั 

 

2.1. วตัถุประสงคข์องเอกสารนี ้

 

นโยบายฉบบันีร้ะบุขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของวธิกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

(ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล) กรุณาอ่านขอ้ตกลงและเงือ่นไขเหล่านีโ้ดยละเอยีด! 

 

2.2. ความพรอ้มใชง้านและการอปัเดตเอกสารฉบบันี ้

 

NNG ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขเอกสารนีไ้ดทุ้กเมือ่แต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

เราขอแนะน าใหคุ้ณเขา้ไปทีเ่ว็บไซตแ์ละ Toolbox เป็นคร ัง้คราวเพือ่รบัทราบขอ้มลูล่าสุด อย่างไรกด็ ี

คุณจะไดร้บัแจง้เกีย่วกบัการแกไ้ขนโยบายฉบบันีห้ากมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายนีอ้ย่างมนัียส าคญั (เชน่ 

หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลู ขอบเขตของขอ้มูลทีป่ระมวลผล 

บุคคลทีป่ระมวลผลขอ้มลู)  

 

2.3. ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

2.3.1. NNG เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลทีร่ะบุไวใ้นนโยบายฉบบันี ้

 

บุคคลตา่ง ๆ ตอ่ไปนีส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีใ่หไ้ว ้ไดแ้ก:่ 

 

• พนักงานของ NNG 

และผูจ้ดัการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูและการประมวลผลขอ้มูล 

https://harleydavidson.welcome.naviextras.com/
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• ผูเ้ช ีย่วชาญดา้น IT ทีป่ฏบิตังิานดา้น IT ต่าง ๆ 

ทัง้ในส่วนการท างานและการดแูลรกัษาระบบคอมพวิเตอรข์อง NNG 

ตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก NNG เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีภ่ายใตว้ตัถุประสงคข์องนโยบายฉบบันี ้

 

2.4. การประมวลผลขอ้มูล 

 

2.4.1.  การประมวลผลขอ้มูลทีผู่ใ้ชม้อบใหร้ะหว่างการลงทะเบยีนและ/หรอืการใช ้Toolbox 

 

2.4.1.1. จดุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูล 

 

a. การบรหิารจดัการการลงทะเบยีนและการดูแลรกัษาบญัชผีูใ้ช ้

 

หากผูใ้ชต้อ้งการอปัเดตอุปกรณน์ าทางของตนเป็นผลติภณัฑท์ี ่ NNG จดัหาให ้

โปรดดาวนโ์หลด Toolbox แลว้ลงทะเบยีนใน Toolbox 

โปรดทราบว่าจะมกีารสรา้งบญัชผีูใ้ชห้ลงัจากการลงทะเบยีน นอกจากนี ้

การรกัษาบญัชผูีใ้ชย้งัรวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีงการปฏบิตัหินา้ทีข่อง NNG 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธิข์องคุณ ตามทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่2.7 

 

b. การอปัเดต 

ขัน้ตอนการอปัเดตจะเป็นไปดงันี:้ 

ผูใ้ชจ้ะซงิคข์อ้มลูของอุปกรณน์ าทางเขา้กบัทีจ่ดัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 

วธินีีจ้ะท าใหท้ีจ่ดัเก็บขอ้มูลมขีอ้มลูทัง้หมดทีจ่ าเป็นในการอปัเดต 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งเสยีบทีจ่ดัเก็บขอ้มลูเขา้กบัพซีแีละเปิดแอปพลเิคชนั Toolbox 

หากผูใ้ชใ้ชแ้อปพลเิคชนั Toolbox ขอ้มลูทีร่ะบุในสว่น 2.4.1.2 b) จะถูกส่งจาก 

Toolbox ไปยงัเซริฟ์เวอรข์อง NNG 

c. การส่งการแจง้เตอืนของระบบ 

 

NNG 

จะส่งการแจง้เตอืนของระบบในส่วนทีเ่กีย่วกบัปัญหาทางเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งกบัและระห

ว่างการเขา้ถงึผลติภณัฑ ์

ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีงปัญหาทางเทคนิคทีเ่กดิขึน้ระหว่างการดาวนโ์หลดเนือ้หา 

การแจง้เตอืนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอปัเดตในระยะเวลาการใหบ้รกิารของ Mapcare 

การแจง้เตอืนทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัหมดอายุระยะเวลาการใหบ้รกิารของ Mapcare 

การแจง้เตอืนเกีย่วกบัการเปิดตวั Toolbox ใหม ่

และการแจง้เตอืนเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงนโยบาย 

 

2.4.1.2. ขอบเขตของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชท้ีป่ระมวลผล 

ซึง่ผูใ้ชม้อบใหใ้นระหว่างการลงทะเบยีนและ/หรอืและการใชง้าน Toolbox: 

 

a) มกีารประมวลผลขอ้มลูตอ่ไปนีซ้ ึง่เกีย่วกบัการลงทะเบยีนผูใ้ชแ้ละผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้

งซึง่ไดด้าวนโ์หลดผ่านทางบญัชผีูใ้ช:้ 

 

• ชือ่ผูใ้ช ้
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• ทีอ่ยู่อเีมลผูใ้ช ้

• รหสัผ่านทีม่กีารเขา้รหสัและไมถู่กถอดรหสัของผูใ้ช ้

• ทีอ่ยู่อเีมล/ทีอ่ยู่ส าหรบัจดัสง่ใบแจง้หนีข้องผูใ้ช ้

• ประเทศทีพ่ านักอาศยัถาวรหรอืช ัว่คราว 

• กจิกรรมของผูใ้ช ้

• รหสับตัรก านัลหรอืรหสับตัรเตมิเงนิทีใ่ชง้าน 

• ประวตั/ิขอ้มลูอปัเดตเกีย่วกบัการสัง่ซ ือ้ 

• สมคัรรบัจดหมายข่าว (ใช/่ไมใ่ช)่ 

 

b) มกีารประมวลผลขอ้มลูตอ่ไปนีซ้ ึง่เกีย่วกบัการตรวจหาอุปกรณน์ าทาง: 

 

• แบรนดแ์ละรุน่เพือ่ระบุอุปกรณน์ าทาง 

• SWID (ID จากหมายเลขประจ ายานพาหนะโดยใชฟั้งกช์นัแฮชทางเดยีว) 

• เวอรช์ ัน่ซอฟตแ์วร ์

• วนัทีใ่ชง้านคร ัง้แรก (เวลาที ่GPS ระบุต าแหน่งของอุปกรณน์ าทางเป็นคร ัง้แรก) 

• CID ของแอปพลเิคชนั 

• วนัทีเ่ขา้สู่ระบบ Toolbox เป็นคร ัง้แรก 

• VIN 

• รหสัอุปกรณน์ าทาง 

• UID ของอุปกรณน์ าทาง 

(รหสัระบุเฉพาะของอุปกรณแ์หล่งสญัญาณของอุปกรณน์ าทาง) 

 

 

2.4.1.3. หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลู 

 

ขอ้มูลมกีารประมวลผลภายใต ้GDPR และกฎหมายในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูคอืการปฏบิตัติามสญัญาตามขอ้ b) 

ของมาตรา 6(1) ของ GDPR  

NNG จะมอบผลติภณัฑ ์ (ฟร)ี ใหแ้กคุ่ณ ในฐานะผูร้บัจา้งชว่งของผูผ้ลติอุปกรณน์ าทาง 

และจะประมวลผลขอ้มลูของคณุเพือ่ใหคุ้ณสามารถเขา้ถงึและดาวนโ์หลดผลติภณัฑ ์

(ฟร)ี ในระหวา่งระยะเวลาการใหบ้รกิารของ Mapcare 

หรอืดว้ยการแลกรบัรหสัทีม่กีารช าระเงนิล่วงหนา้หรอืบตัรก านัลทีไ่ดร้บัจากผูผ้ลติอุปกร

ณน์ าทางหรอืตวัแทนจ าหน่ายของผูผ้ลติ  

คุณจะสามารถซือ้ผลติภณัฑห์รอืรบัรหสัทีม่กีารช าระเงนิลว่งหนา้หรอืบตัรก านัลจาก 

NNG ไดโ้ดยตรงส าหรบัอุปกรณน์ าทางของคุณ และ NNG 

จะประมวลผลขอ้มลูของคุณเพือ่เขา้ท าสญัญาซือ้ขายดงักล่าว 

และปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าวและจดัการบญัชขีองคุณ เชน่ 

ประวตัอิุปกรณน์ าทางของคุณ  

 

2.4.1.4. ระยะเวลาของการประมวลผลขอ้มลู 
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จะมกีารเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตลอดระยะเวลาทีม่ผีลติภณัฑใ์ด ๆ 

ทีเ่กีย่วกบัอุปกรณน์ าทางของคณุใหใ้ชง้านและไดร้บัการสนับสนุนจาก NNG 

หรอืจนกว่าคณุจะยกเลกิบญัช ีแลว้แต่ว่าเหตกุารณใ์ดเกดิขึน้กอ่น 

 

ทัง้นี ้ โดยไม่ค านึงถงึขอ้ความทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้เมือ่กอ่นหนา้นี ้ NNG 

จะลบขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุในทนัทหีากคุณขอใหท้ าการลบขอ้มูลดงักล่าวและหากไ

ม่มมีูลเหตุทางกฎหมายทีถู่กตอ้งในการประมวลผลขอ้มลู  

 

2.4.2.  การประมวลผลขอ้มูลทีผู่ใ้ชม้อบใหส้ าหรบัการรบัจดหมายข่าว 

 

2.4.2.1. จดุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูล 

 

ผูใ้ชส้ามารถสมคัรรบัจดหมายข่าวของ NNG ทัง้บนเว็บไซตแ์ละผ่านทาง Toolbox 

โดยท าเครือ่งหมายในชอ่งทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

NNG จะส่งจดหมายข่าวเพือ่แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หม่ (เชน่ 

อปัเดตเนือ้หาทีม่)ี และการส่งเสรมิการขาย หรอืกจิกรรมดา้นการตลาดอืน่ ๆ 

เพือ่จดัหาจดหมายข่าวทีเ่ป็นสว่นตวัและเกีย่วขอ้งกบัคุณและอุปกรณน์ าทางทีค่ณุลงทะเ

บยีนไวใ้หแ้กคุ่ณ และเพือ่เพิม่ประสบการณผู์ใ้ชแ้ละเพิม่ความพงึพอใจในการใชง้าน 

NNG จงึใชเ้ทคนิคการจดัท าโปรไฟลโ์ดยรว่มมอืกบั salesforce.com EMEA Limited 

ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลู เพือ่รบัขอ้มูลอุปกรณข์องคุณ 

และขอ้มูลทางภูมศิาสตรท์ีอุ่ปกรณข์องคุณตัง้อยู่ 

 

โปรดทราบว่า NNG 

สามารถตดัสนิใจหยุดการสง่จดหมายข่าวไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

และโดยไม่มคีวามรบัผดิหรอืขอ้ผูกพนัเพิม่เตมิใด ๆ 

 

2.4.2.2. ขอบเขตของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชท้ีป่ระมวลผล 

   

• ชือ่ผูใ้ช ้

• ทีอ่ยู่อเีมลผูใ้ช ้

• ภาษาของผูใ้ช ้
• ประเทศของผูใ้ช ้
 

ขอ้มูลทีม่กีารประมวลผลเพือ่จดัท าโปรไฟล ์

(“ขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัท าโปรไฟล”์): 

 

 การโตต้อบของผูใ้ชก้บัจดหมายข่าวทีจ่ดัสง่ (ซึง่ก็คอืมกีารเปิดอเีมลหรอืไม ่

จ านวนคร ัง้ทีผู่ร้บัอเีมลคลกิ และอตัราการตกีลบัอเีมล) 

• OS และเวอรช์ ัน่ OS ของอุปกรณท์ีใ่ชเ้ปิดจดหมายข่าว 
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• ประเภทและเวอรช์ ัน่ไคลเอ็นตอ์เีมลของผูใ้ช ้

•  ประเภทอุปกรณ ์ (รวมถงึผูผ้ลติอุปกรณ ์

ไม่วา่อุปกรณด์งักล่าวจะจดัว่าเป็นโทรศพัทห์รอืไม่ก็ตาม ความละเอยีดหนา้จอ) 

 

2.4.2.3. หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลู 

 

ขอ้มูลมกีารประมวลผลภายใต ้GDPR และกฎหมายในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลู ไดแ้ก ่ 

• การใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ชต้ามทีร่ะบุในขอ้ a) ของมาตรา 6(1) ของ 

GDPR และ  

• ขอ้ 6(1) และ (2) ของกฎหมาย XLVIII ปี 2008 

ของฮงัการวี่าดว้ยขอ้ก าหนดเบือ้งตน้และขอ้จ ากดับางประการเกีย่วกบัการโฆษณาเ

ชงิพาณิชย ์

 

2.4.2.4. ระยะเวลาการประมวลผลขอ้มลูและการสมคัรรบัจดหมายข่าว 

 

2.4.2.4.1. จะมกีารเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตลอดระยะเวลาทีม่ผีลติภณัฑใ์ด ๆ 

ทีเ่กีย่วกบัอุปกรณน์ าทางของคณุใหใ้ชง้านและไดร้บัการสนับสนุนจาก NNG 

หรอืจนกว่าคณุจะยกเลกิการสมคัรรบัจดหมายข่าว หรอืจนกว่าคณุจะยกเลกิบญัช ี

แลว้แต่ว่าเหตกุารณใ์ดเกดิขึน้กอ่น 

 

2.4.2.4.2. ผูใ้ชส้ามารถถอนความยนิยอมของตนไดทุ้กเมือ่ ดงันี:้ 

 

• โดยการปฏบิตัติามค าแนะน าในจดหมายข่าว 

คลกิทีล่งิกย์กเลกิการสมคัรสมาชกิทีด่า้นลา่งของจดหมายข่าว 

• โดยการเขา้สู่ระบบบญัชผีูใ้ชข้องคณุผ่านทาง Toolbox 

ซึง่คุณสามารถปิดใชง้านไดด้ว้ยการยกเลกิการท าเครือ่งหมายในชอ่งทีเ่หมาะสม 

• โดยการตดิตอ่เรา โดยใชห้น่ึงในรายละเอยีดตดิต่อของ NNG 

ทีอ่ยู่ดา้นบนของนโยบาย 

 

2.4.2.4.3. โปรดทราบว่าการยกเลกิการรบัจดหมายข่าวจะไม่กระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมาย

ของการประมวลผลขอ้มลูทีเ่ป็นไปตามค ายนิยอมของคณุและด าเนินการกอ่นการเพิ

กถอนดงักล่าว นอกจากนี ้

การยกเลกิการรบัจดหมายข่าวไม่ไดห้มายถงึการยกเลกิบญัชขีองคุณ 

(ดูส่วนที2่.7.6) โปรดทราบวา่การแจง้เตอืนของระบบทีส่่งตามสว่นที ่ 2.4.1.1 c 

ไม่ไดห้มายถงึจดหมายข่าว ดงัน้ัน 

การยกเลกิการรบัจดหมายข่าวจะไม่กระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมายของการส่งกา

รแจง้เตอืนของระบบ 

2.5. ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
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2.5.1.  การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบงัคบัใชส้ทิธิข์องผูใ้ชต้ามทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่2.7 

 

คุณสามารถบงัคบัใชส้ทิธิข์องคุณ ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามทีร่ะบุในส่วนที ่ 2.7 โดย NNG 

จะใหค้วามรว่มมอืกบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ่ไปนี:้ 

2.5.1.1. Salesforce.com 

 

 

 

 

Salesforce.com จดัหาระบบออนไลนใ์หแ้ก ่ NNG ซึง่ NNG 

จะสามารถใชจ้ดัการการรบัค าขอของคณุทีส่่งผ่านทางหนา้สนับสนุนของ NNG ได ้ 

 

2.5.1.2. United Call Centers 

 

 

United Call Centers ใหบ้รกิารดูแลลูกคา้และความชว่ยเหลอืทางเทคนิคช ัน้ 1 

แบบหลายภาษาแกผู่ใ้ชป้ลายทางของ NNG  

 

United Call Centers 

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลทีผู่ใ้ชไ้ดใ้หม้าระหว่างขัน้ตอนการลงทะเบยีน (เชน่ ชือ่ 

ทีอ่ยู่อเีมล ประเทศ) และ/หรอืทีส่รา้งขึน้โดยอตัโนมตัริะหว่างการอปัเดต 

ตลอดจนระหว่างการสือ่สารระหว่างผูใ้ชแ้ละ NNG ในระบบที ่ Salesforce.com จดัหาให ้

ซึง่เกีย่วกบัการบงัคบัใชส้ทิธิข์องเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

United Call Centers ไม่จดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผูใ้ชบ้นเซริฟ์เวอรข์องตนเอง 

 

2.5.2.  การประมวลผลขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่จดหมายข่าว 

 

2.5.2.1. ส าหรบัการสง่จดหมายข่าวใหแ้กผู่ใ้ชน้ั้น NNG ด าเนินงานรว่มกบั Salesforce.com 

ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ซึง่เป็นการใหบ้รกิารทางการตลาดผ่านอเีมล 

 

ชือ่: salesforce.com EMEA Limited 

ทีอ่ยู่: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 

4AY London, UK  

เว็บไซต:์ https://www.salesforce.com 

ขอ้มูลตดิตอ่: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-

privacy.jsp 

ชือ่: UNITED CALL CENTERS Tanácsadó Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

ทีอ่ยู่: Kis-Hunyad utca 9. II floor, H-3525 Miskolc, Hungary  

เว็บไซต:์ https://unitedcallcenters.hu/ 

ขอ้มูลตดิตอ่: https://unitedcallcenters.hu/#project-footer 

ชือ่: salesforce.com EMEA Limited 

about:blank
about:blank
about:blank
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ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลจดัหาระบบออนไลนใ์หแ้ก่ NNG ซึง่ชว่ยให ้ NNG 

สามารถจดัการกบัการส่งจดหมายข่าวใหแ้กผู่ใ้ชไ้ด ้ 

 

2.5.2.2. โดยมกีารใชร้ะบบดงักลา่วเพือ่จดุประสงคด์งัตอ่ไปนีเ้พือ่ปรบัปรุงประสบการณข์องผูใ้ช:้ 

 

• การจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช ้

• การส่งอเีมลใหแ้กผู่ใ้ช ้

• การวเิคราะหก์ารโตต้อบของผูใ้ชก้บัอเีมลทีจ่ดัส่ง 

(โดยเฉพาะขอ้มูลวา่มกีารเปิดอเีมลหรอืไม่ จ านวนคร ัง้ทีผู่ร้บัอเีมลคลกิเลอืก 

หรอืมกีารอ่านอเีมลทัง้ฉบบัหรอืไม่) 

• วเิคราะหอ์ตัราการตกีลบั (เชน่ กรณีทีท่ีอ่ยู่อเีมลไม่ถูกตอ้ง 

หรอืถูกระบุว่าอเีมลเป็นอเีมลขยะ) 

• การเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัอุปกรณท์ีผู่ใ้ชล้งทะเบยีนไว ้ และขอ้มูลพกิดั (OS 

และเวอรช์ ัน่ OS ของอุปกรณ ์ ประเภทและเวอรช์ ัน่ของไคลเอ็นตอ์เีมลของผูใ้ช ้

ประเภทอุปกรณ ์ (รวมถงึผูผ้ลติอุปกรณ ์

ไม่วา่อุปกรณด์งักล่าวจะจดัว่าเป็นโทรศพัทห์รอืไม่ก็ตาม ความละเอยีดหนา้จอ) ทีอ่ยู่ 

IP และขอ้มูลพกิดั (ซึง่ไดแ้กป่ระเทศ/พืน้ที)่) 

 

2.5.2.3. ขอ้มูลผูใ้ชท้ีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่ 2.4.2.2 

ไดร้บัการจดัเก็บไวบ้นระบบออนไลนท์ีก่ล่าวถงึขา้งตน้และบนเซริฟ์เวอรข์อง NNG 

ยกเวน้ขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัท าโปรไฟล ์ทีจ่ะถูกจดัเก็บไวบ้นระบบออนไลนเ์ท่าน้ัน 

 

2.5.3.  การประมวลผลขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบั (1) การสง่มอบผลติภณัฑใ์หแ้กผู่ใ้ช ้ (2) 

การบงัคบัใชส้ทิธิข์องผูใ้ชต้ามทีร่ะบุไวใ้นส่วนที ่2.7  

NNG จะใชบ้รกิารประมวลผลแบบคลาวดข์อง Microsoft Azure เพือ่ให ้ NNG 

สามารถใหบ้รกิารขา้งตน้แกค่ณุได ้

 

 

 

 

Microsoft สามารถเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดของผูใ้ชต้ามทีร่ะบุไวใ้นนโยบายฉบบัปัจจบุนั 

ยกเวน้ขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัท าโปรไฟล ์

 

2.6. การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

ทีอ่ยู่: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 

4AY London, UK  

เว็บไซต:์ https://www.salesforce.com 

ขอ้มูลตดิตอ่: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-

privacy.jsp 

ชือ่: Microsoft Ireland Operations, Ltd. 

ทีอ่ยู่: Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Ireland  

เว็บไซต:์ https://azure.microsoft.com/hu-hu/ 

ขอ้มูลตดิตอ่: https://azure.microsoft.com/hu-

hu/overview/sales-number/ 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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2.6.1. NNG ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมด 

ดงัน้ัน ทัง้ NNG และผูป้ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก NNG 

จะใชม้าตรการทางเทคนิคและมาตรการระดบัองคก์รทีม่คีวามเหมาะสม 

เพือ่ปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและก าหนดกฎระเบยีบขัน้ตอนทีเ่พยีงพอตอ่การบงัคบัใชข้อ้

ก าหนดของ GDPR เกีย่วกบัการรกัษาความลบัและความปลอดภยัของการประมวลผลขอ้มูล 

 

2.7. สทิธแิละการเยยีวยา 

 

2.7.1. ขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ทีคุ่ณมอบให ้ NNG จะตอ้งเป็นความจรงิ ครบถว้น และถูกตอ้งทุกประการ 

คุณสามารถแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไดทุ้กเมือ่ 

โดยการเขา้สู่ระบบบญัชผีูใ้ชข้องคณุผ่านทาง Toolbox  

 

2.7.2. คุณสามารถใชส้ทิธิต์อ่ไปนีเ้กีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูของ NNG: 

• ขอขอ้มลูเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

• ขอเคลือ่นยา้ยขอ้มลู 

• ขอใหม้กีารแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ  

• ขอใหม้กีารลบหรอืจ ากดัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ 

• คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูของ NNG 

โปรดอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธิข์องคุณทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ไดใ้นส่วนดงัต่อไปนี ้

ในกรณีทีค่ณุตอ้งการใชส้ทิธิใ์ด ๆ ของคุณตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

โปรดตดิตอ่เราโดยใชห้น่ึงในรายละเอยีดตดิตอ่ของ NNG ทีอ่ยู่ดา้นบนของนโยบาย  

2.7.3. คุณมสีทิธิร์อ้งขอขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัคุณและขอ้มูลเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูดงักลา่วที ่ NNG 

ไดด้ าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอ้มูลวา่มกีารจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลอะไรทีเ่กีย่วกบัคณุบา้ง 

แหล่งทีม่าว่าไดร้บัขอ้มลูจากทีใ่ด วตัถุประสงค ์ มลูเหตุ และระยะเวลาการประมวลผล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกเปิดเผยกบับุคคลอืน่หรอืไม ่ หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายและผูร้บั 

และเหตุการณเ์กีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ NNG 

จะตอ้งแจง้ขอ้มูลเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน 1 

เดอืนนับจากวนัทีไ่ดร้บัค าขอ นอกจากนี ้

คุณยงัสามารถรอ้งขอใหม้กีารแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณไดอ้กีดว้ย 

 

2.7.4. และคุณยงัมสีทิธิร์อ้งขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณซึง่ NNG มกีารประมวลผล 

ในรูปแบบทีม่โีครงสรา้งการใชง้านทั่วไป และอ่านไดด้ว้ยเครือ่ง 

ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 20 ของ GDPR 

 

คุณมสีทิธิท์ีจ่ะสง่ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณใหแ้กผู่ค้วบคมุรายอืน่ 

หรอืเมือ่มคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิค คณุสามารถรอ้งขอให ้ NNG 

ถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณใหแ้กผู่ค้วบคุมรายอืน่โดยตรง ตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 20 ของ 

GDPR 
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2.7.5. หากขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกตอ้ง คุณสามารถรอ้งขอให ้ NNG แกไ้ขขอ้มลูดงักล่าว โดย 

NNG ตอ้งมขีอ้มูลทีถู่กตอ้งพรอ้มใหใ้ชไ้ด ้

 

2.7.6. ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกเมือ่คุณรอ้งขอ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง NNG 

จะลบขอ้มลูสว่นบุคคลทัง้หมดทีจ่ดัเก็บไวภ้ายใตน้โยบายนี ้

โดยการท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของคุณไมส่ามารถอ่านได ้

หรอืท าใหไ้ม่สามารถระบุตวัตนไดอ้ยา่งถาวรและไม่สามารถกูค้นืได ้

 

โปรดทราบว่าขอ้มลูของคุณจะไม่ถกูลบทิง้หากกฎหมายก าหนดใหต้อ้งมกีารประมวลผลขอ้มูลดงั

กล่าว หรอืภายใตข้อ้ยกเวน้อืน่ ๆ ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.7.7. คุณมสีทิธิข์อใหม้ขีอ้จ ากดัในการประมวลผลขอ้มลูของ NNG ในกรณีตอ่ไปนี:้ 

 

a) คุณเชือ่ว่าขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่กีารประมวลผลของคุณไม่ถกูตอ้ง โดยจะตอ้งใหเ้วลาแก ่ NNG 

ในการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

b) การประมวลผลขอ้มูลน้ันขดัตอ่กฎหมาย และคณุคดัคา้นไม่ใหล้บขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุ 

โดยคุณมสีทิธิข์อใหจ้ ากดัการใชง้านขอ้มลูดงักลา่วน้ันแทนได ้

c) เมือ่ NNG 

ไม่จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลอกีตอ่ไป 

แต่คุณตอ้งการให ้ NNG ประมวลผลขอ้มูลต่อไปเพือ่ระงบั ใชส้ทิธิ ์

หรอืแกต้่างขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมายใด ๆ ของคุณ 

d) คุณไดท้ าการคดัคา้นการประมวลผลมาเป็นระยะเวลาซึง่ก าลงัรอการตรวจสอบยนืยนัว่ามลูเห

ตุทางกฎหมายของ NNG น้ันเหนือกว่ามูลเหตุทางกฎหมายของคณุหรอืไม ่

 

2.7.8. คุณมสีทิธิค์ดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดทุ้กเมือ่โดยอยู่ภายใตเ้งือ่นไขบางปร

ะการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

คุณอาจคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาดไดแ้ยกต่

างหาก ซึง่รวมถงึการจดัท าโปรไฟล ์ ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นนโยบายนี ้ ในกรณีนี ้ NNG 

จะไม่ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณอกีตอ่ไป เวน้แต ่ NNG 

แสดงใหเ้ห็นว่าการประมวลผลขอ้มูลมมีูลเหตุทางกฎหมายอนัหนักแน่น 

และมูลเหตน้ัุนเหนือกว่าผลประโยชน ์ สทิธิ ์ และเสรภีาพทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มูลของคณุ 

หรอืหากการประมวลผลขอ้มลูน้ันมคีวามจ าเป็นเพือ่การระงบั การใชส้ทิธิ ์

หรอืการแกต้่างขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมายใด ๆ 

 

2.7.9. คุณสามารถส่งขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณไปยงัหน่วยงานคุม้ค

รองขอ้มลูและเสรภีาพดา้นสารสนเทศแห่งชาต ิ (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság – “NAIH” ทีอ่ยู่: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; 

ทีอ่ยู่ไปรษณีย:์ 1363 Budapest, Pf.: 9.; หมายเลขโทรศพัท:์ +36-1-391-1400; 

หมายเลขโทรสาร: +36-1-391-1410; อเีมล: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

หรอืตดิตอ่หน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูของประเทศบา้นเกดิของคณุ หรอืประเทศทีคุ่ณพ านักอาศยั 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


11 
 

2.7.10. หากมกีารละเมดิสทิธขิองคุณ 

คุณสามารถยืน่ค ารอ้งตอ่ศาลแยกต่างหากจากการยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนต่อ NAIH 

ไดต้ามขอ้ก าหนดทีก่ าหนดไวใ้น GDPR เมือ่คณุยืน่ค ารอ้งแลว้ 

การพจิารณาความอาจเริม่ตน้ขึน้กอ่นการด าเนินการของศาลในเขตอ านาจทีค่ณุพ านักอาศยัเป็

นการถาวร หรอืทีคุ่ณอาศยัอยู่เป็นการช ัว่คราว กอ่นทีจ่ะเร ิม่ตน้การพจิารณาความตามกฎหมาย 

การปรกึษากบั NNG เกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนอาจเป็นประโยชนส์ าหรบัคุณ 

 

2.7.11. ขอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบัสทิธิแ์ละการเยยีวยาของคณุระบุอยู่ในมาตรา 15-21 ของ GDPR  

 

2.8. การตดิต่อ NNG 

 

เราใหค้วามส าคญักบัความคดิเห็นของคุณ หากคณุมคีวามคดิเห็น ค าถาม 

หรอืตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูที ่ NNG 

โปรดตดิตอ่เราโดยใชห้น่ึงในรายละเอยีดตดิตอ่ของ NNG ทีอ่ยู่ดา้นบนของนโยบาย 

เราจะจดัการกบัขอ้มูลทีส่่งมาอย่างเป็นความลบั 

ตวัแทนของเราจะตดิตอ่คุณภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

 

เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูล (DPO) ของ NNG สามารถตดิตอ่ไดภ้ายใตท้ีอ่ยู่อเีมล DPO@nng.com  

 

 

mailto:DPO@nng.com

