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และมุ่งมั่นที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรำจึงรับเอำชุดของกฎองค์กรที่ต้องปฏิบัติตำม

กฎเหล่ำนี้ประกอบด้วยปณิธำนในทัว
่ โลกของเรำที่มีต่อเรือ
่ งควำมเป็นส่วนตัว
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ขอบเขตของคำประกำศเรื่องควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้
คำประกำศเรือ
่ งควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบำยวิธีกำรทีเ่ รำจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของรำยบุคคลในสถำนที่ตำ่ ง
ๆ ที่เรำดำเนินธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลทั้งหมดที่เกีย
่ วข้องกับบุคคลที่ระบุตว
ั ตนได้

เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงไรและจำกที่ใด
เรำรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
ระหว่ำงกำรดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจปกติของเรำ
ทั้งในบริบทแบบออนไลน์และออฟไลน์
ซึ่งรวมถึงกรณีต่ำงๆ
เช่น
เมื่อคุณสั่งซือ
้ สินค้ำหรือบริกำร
เข้ำร่วมข้อตกลงหรือกำรสื่อสำรกับเรำ
หรือเยี่ยมชมและใช้งำนเว็บไซต์ของเรำ
เรำยังได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกลูกค้ำและผู้จด
ั หำสินค้ำของเรำเพื่อเข้ำสู่ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและนำเสนอบริกำ
ร
เรำยังอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลภำยนอก
รวมทั้งฐำนข้อมูลสำธำรณะ
แพลตฟอร์มสือ
่ สังคม
หรือพันธมิตรที่เป็นบุคคลภำยนอก เช่น ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรวิเครำะห์หรือกำรตลำด

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำอำจต้องรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ รำรวบรวมจำกบุคคลต่ำงๆ อำจรวมถึง:
•

ข้อมูลติดต่อซึ่งจะช่วยให้เรำสำมำรถสื่อสำรกับคุณ เช่น ชื่อ ตำแหน่งงำน อำยุและคำนำหน้ำ ชือ
่ ผู้ใช้
ที่อยู่จด
ั ส่ง
หมำยเลขโทรศัพท์
ที่อยูอ
่ ีเมล
หรือที่อยู่อื่นๆ
ที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์ของเรำ
ซึ่งช่วยให้เรำสำมำรถส่งข้อควำม ข้อมูลบริษท
ั และข้อมูลกำรจดทะเบียน ไปให้คณ
ุ

•

ข้อมูลควำมสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยเรำในกำรทำธุรกิจกับคุณ
ประเภทของสินค้ำและบริกำรที่คุณอำจจะสนใจ
ข้อมูลติดต่อและควำมชอบด้ำนผลิตภัณฑ์
ควำมน่ำเชือ
่ ถือทำงด้ำนกำรเงิน ควำมชอบด้ำนกำรตลำด และข้อมูลประชำกร

•

ข้อมูลธุรกรรมเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรำ รวมทั้งกำรซื้อ กำรสอบถำม ข้อมูลบัญชีลูกค้ำ
กำรสั่งซื้อและข้อมูลสัญญำ
รำยละเอียดกำรจัดส่ง
ข้อมูลกำรเงินและกำรเรียกเก็บเงิน

เช่น
ภำษำ

2

รำยละเอียดทำงภำษี
ประวัติกำรทำธุรกรรมและกำรโต้ตอบ
และข้อมูลเกีย
่ วกับลักษณะกำรใช้งำนและกำรโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ของเรำ
•

ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบซึ่งจะช่วยเรำในกำรปกป้องผลประโยชน์ของเรำ
รวมถึงข้อมูลสำหรับกำรตรวจสอบควำมขัดแย้ง
และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่ของเรำ เช่น กำรบันทึกภำพ

จุดประสงค์ในกำรที่เรำใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เรำใช้ขอ
้ มูลส่วนบุคคลในบริบทของกิจกรรมทำงธุรกิจปกติของเรำ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
•

ทำตำมคำสั่งซื้อสินค้ำหรือบริกำรของคุณและกิจกรรมที่เกีย
่ วข้อง
กำรบริกำรลูกค้ำ
กำรจัดกำรบัญชีและกำรเรียกเก็บเงิน
และเพือ
่ ให้บริกำรอื่นๆ เกี่ยวกับกำรสั่งซือ
้ ของคุณ

•

จัดกำรกับภำระผูกพันตำมสัญญำของเรำและควำมสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่ำงคุณกับเรำ
ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อสัมพันธ์กบ
ั คุณ
กำรแจ้งคุณเกี่ยวกับสินค้ำหรือบริกำรของเรำ
และข้อเสนอพิเศษและโปรโมชัน

•

รักษำควำมปลอดภัยของเว็บไซต์
รวมทั้งปกป้องเรำจำกกำรฉ้อโกงต่ำงๆ

•

จัดกำรกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจในแต่ละวันของเรำ
เช่น
กระบวนกำรชำระเงินและกำรจัดกำรบัญชีกำรเงิน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
กำรจัดกำรสัญญำ
กำรควบคุมดูแลเว็บไซต์ กำรดำเนินกำรตำมแผนงำน กำรบรรษัทภิบำล กำรตรวจสอบ กำรรำยงำน
และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

เครือข่ำยและระบบ

เช่น

กำรจัดส่งสินค้ำและบริกำร
กำรสนับสนุนและกำรฝึกอบรม

และสถำนที่ของเรำ

หลักพื้นฐำนทำงกฎหมำยสำหรับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรำ
กำรดำเนินกำรประมวลผลเหล่ำนี้ยด
ึ ตำมหลักพื้นฐำนทำงกฎหมำยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ตำมที่มีควำมเกีย
่ วข้อง:
•

ควำมจำเป็นในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพือ
่ กำรดำเนินกำรตำมสัญญำหรือเพือ
่ ดำเนินกำ
รตำมขั้นตอนในกำรเข้ำร่วมทำสัญญำกับคุณ

•

ภำระผูกพันตำมกฎหมำยของ Adient

•

ผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมำยของ Adient รวมทั้งกำรดำเนินธุรกิจของเรำอย่ำงเหมำะสม
กำรทำกำรตลำดและกำรปรับปรุงบริกำรของเรำ กำรป้องกันกำรฉ้อโกงและกำรรับผิดอืน
่ ๆ กำรกำกับดูแล

3

และควำมสำมำรถของเรำในกำรปกป้องตำมกฎหมำย
กำรดูแลควำมปลอดภัยของเครือข่ำยและระบบของเรำ และกำรปกป้องทรัพย์สินของเรำ และ

•

ในบำงสถำนกำรณ์ทเี่ ฉพำะเจำะจง รวมถึงคำยินยอมจำกคุณ

เมื่อคุณเข้ำชมเว็บไซต์ของเรำหรือร้องขอให้เรำให้บริกำร
เรำจะแจ้งให้คุณทรำบเมื่อต้องกำรข้อมูลสำหรับส่งมอบบริกำรของเรำหรือตำมที่กำหนดโดยกฎหมำย
ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เรำอำจไม่สำมำรถให้บริกำรของเรำแก่คุณได้
เว้นแต่คุณจะให้ขอ
้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องกับเรำ

วิธีกำรที่เรำปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเรำดำเนินกำรในนำมลูกค้ำของเรำ
ในบำงกรณี เรำดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลในนำมลูกค้ำของเรำ เพื่อเป็นกำรให้บริกำร (ในกำรประมวลผลข้อมูล)
เรำรวบรวมและดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลนี้เฉพำะตำมที่ได้รับคำสั่งจำกลูกค้ำของเรำ
และจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของเรำเอง
เรำควบคุมกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
และจะเปิดเผยหรือถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเฉพำะตำมที่ได้รับคำสั่งจำกลูกค้ำ หรือเพื่อให้บริกำรตำมที่รอ
้ งขอ
เรำจะจัดกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำดำเนินกำรในนำมลูกค้ำของเรำอย่ำงสอดคล้องกับพันธะสัญญำในกำรเปิดเ
ผยและถ่ำยโอนข้อมูลตำมที่ระบุไว้ในคำประกำศนี้ เว้นแต่ลูกค้ำจะกำหนดเป็นอย่ำงอื่น

วิธีกำรที่เรำจัดกำรกับควำมเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรำ
คุกกี้ ข้อมูลกำรใช้งำน และเครื่องมืออื่นๆ ที่คล้ำยกัน

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรำ
เรำจะรวบรวมข้อมูลบำงอย่ำงโดยอัตโนมัติ
ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีตำ่ งๆ
เช่น
คุกกี้
พิกเซลแท็ก
เครื่องมือวิเครำะห์เบรำว์เซอร์
บันทึกของเซิร์ฟเวอร์
และเว็บบีคอน
ในหลำยๆ
กรณี
ข้อมูลทีเ่ รำรวบรวมมำโดยใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นๆ
จะใช้ในวิธีกำรที่ระบุไม่ได้
โดยไม่มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
คุกกี้คือไฟล์ข้อควำมขนำดเล็กๆ
ที่เว็บไซต์ถำ่ ยโอนไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือฮำร์ดไดรฟ์ของอุปกรณ์อื่นๆ
ผ่ำนทำงเว็บเบรำว์เซอร์ที่คณ
ุ ใช้
เมื่อคุณเข้ำเยีย
่ มชมเว็บไซต์
เรำอำจใช้คุกกี้เพื่อทำให้กำรเข้ำสู่ระบบเว็บไซต์และกำรใช้งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
และเพือ
่ ปรับแต่งกำรเข้ำชมตำมควำมชอบของคุณ
และปรับปรุงกำรทำงำนของเว็บไซต์ของเรำ
คุกกี้สำมำรถใช้สำหรับกำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรทำงำน
รวบรวมข้อมูลเกีย
่ วกับวิธีกำรที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรำ
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรวิเครำะห์
และยังสำมำรถใช้สำหรับกำรจัดกำรด้ำนกำรทำงำน
ช่วยให้เรำสำมำรถทำให้กำรเยี่ยมชมของผู้ใช้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เช่น
จดจำภำษำที่ใช้
รหัสผ่ำน และข้อมูลกำรเข้ำสูร่ ะบบ
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คุกกี้มีสองประเภท: คุกกี้เซสชัน ซึ่งจะถูกลบออกจำกอุปกรณ์ของคุณภำยหลังคุณออกจำกเว็บไซต์
และคุกกี้ถำวร ซึ่งจะคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลำนำน หรือจนกว่ำคุณจะลบทิ้งเอง
เรำอำจใช้แฟลชคุกกี้

(รู้จักในอีกชื่อหนึ่งด้วยว่ำ

Local

Stored

Objects)

และเทคโนโลยีที่คล้ำยคลึงกันในกำรปรับแต่งและปรับปรุงประสบกำรณ์ออนไลน์ของคุณ Adobe
Flash Player เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมควำมเร็วในกำรพัฒนำเนื้อหำแบบไดนำมิก เช่น
วิดีโอคลิปและภำพเคลื่อนไหว

เรำใช้แฟลชคุกกี้เพื่อจุดประสงค์ด้ำนควำมปลอดภัยและเพือ
่ ช่วยจ

ดจำกำรตั้งค่ำและกำรกำหนดลักษณะที่คล้ำยคลึงกันกับคุกกี้ของเบรำว์เซอร์
แต่คุกกี้เหล่ำนี้จะได้รับกำรจัดกำรผ่ำนทำงอินเทอร์เฟสอื่นนอกเหนือจำกทีเ่ ว็บเบรำว์เซอร์ของคุณ
จัดหำมำให้

สำหรับวิธก
ี ำรจัดกำรแฟลชคุกกี้

โปรดดูเว็บไซต์ของ

http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html

Adobe

ที่

หรือไปที่

www.adobe.com เรำอำจใช้แฟลชคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ำยคลึงกันสำหรับจุดประสงค์ที่มีเป้ำ
หมำยด้ำนพฤติกรรมหรือเพือ
่ แสดงโฆษณำตำมควำมสนใจ
คุณสำมำรถเลือกไม่รับโฆษณำตำมเป้ำหมำยได้โดยไปที่ optout.aboutads.info
นอกจำกนี้บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ของเรำก็จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรที่ผู้ใช้ได้ใช้งำนเว็บไซต์
ด้วย

(ข้อมูลกำรใช้งำน)

ข้อมูลนีอ
้ ำจรวมถึงชื่อโดเมนของผู้ใช้

ภำษำ

ประเภทของเบรำว์เซอร์และระบบปฏิบัติกำร ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ทีอ
่ ยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต
(ที่อยู่

IP)

เว็บไซต์หรือแหล่งอ้ำงอิงที่นำผู้ใช้มำสูเ่ ว็บไซต์นั้น

เว็บไซต์ที่คณ
ุ เยี่ยมชมก่อนทีจ
่ ะเข้ำสูเ่ ว็บไซต์ของเรำ
และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมภำยหลังออกจำกเว็บไซต์ของเรำ และระยะเวลำที่ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เรำอำจติดตำมและใช้ขอ
้ มูลกำรใช้งำนเพื่อวัดประสิทธิภำพและกิจกรรมของเว็บไซต์
ปรับปรุงกำรออกแบบและกำรทำงำนของเว็บไซต์
หรือใช้เพือ
่ วัตถุประสงค์ในกำรรักษำควำมปลอดภัย
และเรำยังอำจใช้พิกเซลแท็กและเว็บบีคอนบนเว็บไซต์ของเรำด้วย
เครื่องมือเหล่ำนี้คือภำพขนำดเล็กๆ
ที่วำงไว้บนหน้ำเว็บไซต์หรือในอีเมลของเรำ
และช่วยให้เรำทรำบว่ำคุณได้ดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือไม่
เมื่อคุณเข้ำใช้หน้ำเว็บไซต์เหล่ำนีห
้ รือเปิดหรือคลิกอีเมล
พิกเซลแท็กและเว็บบีคอนจะสร้ำงกำรแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรนั้น
เครื่องมือเหล่ำนี้ช่วยให้เรำสำมำรถวัดกำรตอบสนองต่อกำรสื่อสำรของเรำ
และปรับปรุงหน้ำเว็บไซต์และโปรโมชันของเรำได้
คุณสำมำรถเปลีย
่ นกำรตั้งค่ำเบรำว์เซอร์ของคุณเพือ
่ ปิดกั้นหรือแจ้งเตือนเมือ
่ คุณได้รับคุกกี้
ลบคุกกี้ หรือเข้ำชมเว็บไซต์ของเรำโดยใช้กำรตั้งค่ำใช้งำนแบบไม่ระบุชื่อบนเบรำว์เซอร์ของคุณ
โปรดดูคำแนะนำในเบรำว์เซอร์ของคุณหรือหน้ำจอช่วยเหลือเพือ
่ เรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำรปรั
บหรือเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำเบรำว์เซอร์ของคุณ
ถ้ำคุณไม่ยอมรับกำรใช้งำนคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ำยกันของเรำ
ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณ
คุณควรเปลีย
่ นกำรตั้งค่ำเบรำว์เซอร์ของคุณให้สอดคล้องกับที่คุณต้องกำร
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คุณควรเข้ำใจว่ำคุณลักษณะบำงอย่ำงบนเว็บไซต์ของเรำอำจไม่ทำงำนอย่ำงเหมำะสมหำกคุณไม่
ยอมรับกำรใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีเหล่ำนี้
ในจุดที่กฎหมำยกำหนด
ระบบจะสอบถำมควำมยินยอมของคุณเกีย
่ วกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ำยกันบำงอย่ำง
ก่อนที่เรำจะใช้และติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
คำขอห้ำมติดตำม
บำงเบรำว์เซอร์มีกำรผนวกรวมคุณลักษณะที่สำมำรถส่งสัญญำณไปยังเว็บไซต์ที่คุณเข้ำชมเพื่อแจ้
งเว็บไซต์เหล่ำนั้นว่ำ คุณเลือกที่จะไม่ให้มีกำรติดตำม (สัญญำณ "ห้ำมติดตำม")

ในขณะนี้

เรำไม่มีกำรตอบสนองต่อสัญญำณ
ห้ำมติดตำม
ของเว็บเบรำว์เซอร์เนือ
่ งจำกยังไม่มีกำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีให้เป็นแบบเดียวกัน
หำกต้องกำรเรียนรู้เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับสัญญำณกำรติดตำมเบรำว์เซอร์และกำรห้ำมติดตำม
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.allaboutdnt.org/
เว็บไซต์ที่ลิงก์

เรำอำจให้ลิงก์จำกเว็บไซต์ของเรำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภำยนอก

("เว็บไซต์ที่ลิงก์")

เว็บไซต์ทล
ี่ ิงก์ไม่จำเป็นต้องผ่ำนกำรทบทวน
ควบคุม
หรือตรวจสอบจำกเรำ
เว็บไซต์ทล
ี่ ิงก์แต่ละเว็บไซต์อำจมีขอ
้ กำหนดกำรใช้งำนและคำประกำศเรื่องควำมเป็นส่วนตัวของ
ตนเอง และผู้ใช้จะต้องทรำบและปฏิบัติตำมข้อกำหนดเหล่ำนั้นทั้งหมดเมื่อใช้งำนเว็บไซต์ที่ลิงก์นั้น
เรำไม่รับผิดชอบต่อนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติของเว็บไซต์ที่ลิงก์หรือลิงก์เพิ่มเติมใดๆ
ที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่ำนั้น
กำรมีลิงก์เหล่ำนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำรับรองเว็บไซต์ที่ลิงก์เหล่ำนั้นหรือบริษัทหรือบริกำรใดๆ
และเรำสนับสนุนให้ผู้ใช้อำ่ นข้อกำหนดและคำประกำศต่ำงๆ
ของเว็บไซต์ที่ลิงก์เหล่ำนั้นก่อนที่จะใช้งำน
เด็กๆ

เว็บไซต์ของเรำไม่ได้มุ่งเป้ำทีเ่ ด็กๆ
และเรำไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของเรำเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลจำกเด็กๆ
หรือทำกำรตลำดกับเด็กๆ
โดยเจตนำ
ถ้ำเรำทรำบว่ำมีเด็กให้ขอ
้ มูลส่วนบุคคลผ่ำนทำงเว็บไซต์หนึ่งของเรำ
เรำจะลบข้อมูลนั้นออกจำกระบบ

มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
เรำใช้มำตรกำรทำงเทคนิค
ทำงกำยภำพ
และทำงองค์กรอย่ำงเหมำะสม
ซึ่งออกแบบมำอย่ำงสมเหตุสมผลเพือ
่ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรทำลำย กำรสูญหำย กำรดัดแปลง
กำรเปิดเผยหรือเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต
ทั้งโดยอุบัติเหตุและโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
โดยเฉพำะเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรถ่ำยโอนข้ำมเครือข่ำย
และปกป้องจำกกำรดำเนินกำรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยในรูปแบบอื่นๆ
ทั้งหมด
กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลถูกจำกัดไว้สำหรับผู้รับที่ได้รับอนุญำต
เท่ำที่จำเป็นต้องทรำบเท่ำนั้น
เรำคงไว้ซึ่งโปรแกรมกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงข้อมูลทีค
่ รอบคลุม
ซึ่งได้สด
ั ส่วนตำมควำมเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำร
โปรแกรมนี้ได้รับกำรดัดแปลงอย่ำงต่อเนือ
่ งเพือ
่ ลดควำมเสีย
่ งในกำรดำเนินกำร
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และเพือ
่ ให้แน่ใจว่ำกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใช้แนวทำงปฏิบัติที่ได้รับกำรยอมรับในธุรกิจ
อีกทั้งเรำยังใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยทีเ่ พิ่มขึ้นเมือ
่ ดำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

กำรแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภำยนอก
เรำอำจใช้บุคคลภำยนอกเพือ
่ ให้บริกำรและทำงำนต่ำงๆ
เรำอำจอนุญำตให้บุคคลภำยนอกเหล่ำนี้ใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลต่ำงๆ
เพื่อให้บริกำรและทำงำนดังกล่ำว
กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลนัน
้ จะจำกัดเฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ที่อนุญำตให้ใช้ขอ
้ มูลนั้น

ในนำมของเรำ
ตำมที่จำเป็น

อีกทั้งเรำยังอำจอนุญำตให้สำธำรณชนหรือหน่วยงำนตุลำกำร
เจ้ำหน้ำที่ผู้รักษำกฎหมำย
และหน่วยงำนอื่นๆ
ใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลต่ำงๆ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
ซึ่งรวมถึงหน่วยงำนและศำลในสหรัฐอเมริกำและประเทศอืน
่ ๆ ที่เรำดำเนินกำรอยู่ ในจุดที่กฎหมำยอนุญำต
เรำยังอำจเปิดเผยข้อมูลเช่นนัน
้ ให้แก่บุคคลภำยนอก

(รวมถึงที่ปรึกษำทำงกฎหมำย)

ตำมที่จำเป็นเพื่อกำรเรียกร้อง
ปฏิบัติ
หรือต่อสู้คดีทำงกฎหมำย
หรือเพื่อบังคับใช้สิทธิของเรำ
ปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิของเรำ
ปกป้องทรัพย์สินหรือควำมปลอดภัยของผู้อน
ื่
หรือสิ่งอื่นใดตำมที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนกำรตรวจสอบภำยนอก
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
และกำรบรรษัทภิบำล
ข้อมูลส่วนบุคคลอำจถ่ำยโอนไปยังบุคคลที่ได้รับหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบำงส่วนของ
หรือธุรกิจของบริษัท

ในกรณีที่มีกำรขำยกิจกำร

หรือกำรขำยหรือถ่ำยโอนทรัพย์สินของ

Adient

ควบรวมกิจกำร

ชำระบัญชี

หรือธุรกิจของบริษท
ั อย่ำงมีนย
ั สำคัญ

เรำยังอำจถ่ำยโอนและแบ่งปันข้อมูลเหล่ำนี้กับบริษัทในเครือของเรำที่อยู่ภำยในกลุ่ม

Adient
สลำยกิจกำร
นอกจำกนี้
Adient

โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยทีเ่ กีย
่ วข้อง

กำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ
บุคคลภำยนอก บริษัทสำขำ และบริษัทในเครือ ที่สำมำรถได้รับกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
อำจมีสถำนที่ตั้งอยู่ทั่วโลก
ดังนั้นข้อมูลจึงอำจส่งไปยังประเทศต่ำงๆ
ที่มีนโยบำยกำรปกป้องควำมเป็นส่วนตัวซึ่งแตกต่ำงจำกในประเทศที่คณ
ุ อำศัยอยู่
หำกคุณเป็นผู้พำนักอำศัยในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป

("EEA")

เรำอำจถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่คณะกรรมำธิกำรยุโรปยังไม่พบว่ำมอบกำรปกป้อง
อย่ำงเพียงพอ
ในกรณีเช่นนั้น
เรำจะใช้มำตรกำรตำมทีจ
่ ำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับกำรปกป้องในระดับทีเ่ พียงพ
อ
Adient

ได้รับเอำกฎองค์กรที่ต้องปฏิบัติตำม

ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติโดยหน่วยงำนคุ้มครองข้อมูลของยุโรปทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้รับกำรคุ้มครองใน

("BCR")
BCR

มำใช้

ช่วยมอบควำมมั่นใจว่ำ
EEA
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จะได้รับกำรปกป้องในระหว่ำงที่ดำเนินกำรประมวลผลโดยบริษัทในเครือของเรำ

หำกต้องกำรดู

BCR

ของเรำ โปรดติดตำมลิงก์ดังต่อไปนี้: www.adient.com/privacy

สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กำรเข้ำถึง
กำรแก้ไข
และกำรส่ง
คุณอำจเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ตำมควำมเหมำะสม
คุณยังมีสท
ิ ธิ์รอ
้ งขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วน
ไม่เที่ยงตรง
หรือล้ำสมัยได้อีกด้วย
ภำยในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมำยที่บังคับใช้
คุณอำจร้องขอให้มีกำรส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณระบุให้แก่เรำไปให้แก่คุณหรือบริษัทอื่นได้
กำรคัดค้ำน

เรำเคำรพในสิทธิ์ของคุณทีจ
่ ะดำเนินกำรคัดค้ำนกำรใช้งำนหรือกำรเปิดเผยใดๆ

ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่

(i)

ไม่ได้กำหนดโดยกฎหมำย

ไม่จำเป็นสำหรับกำรดำเนินกำรตำมข้อผูกมัดของสัญญำ
ไม่มีควำมจำเป็นในกำรตอบสนองควำมต้องกำรที่ชอบด้วยกฎหมำยของ

หรือ

(ii)
(iii)

Adient

(เช่น

กำรเปิดเผยด้ำนกำรบริหำรทัว
่ ไปเพือ
่ จุดประสงค์ในกำรตรวจสอบและรำยงำนหรือกำรสืบสวนเป็นก
ำรภำยใน
กำรจัดกำรเครือข่ำยและกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
และกำรปกป้องทรัพย์สินของ

Adient)

หำกคุณคัดค้ำน

เรำจะทำงำนร่วมกับคุณเพื่อค้นหำกำรผ่อนปรนทีเ่ หมำะสม
คุณยังอำจถอนคำยินยอมของคุณได้ตลอดเวลำในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรทีเ่ รำดำเนินกำรประมวลผ
ลข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำยินยอมของคุณ
กำรลบ คุณยังอำจร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตำมที่อนุญำตภำยใต้กฎหมำยที่บังคับใช้
ยกตัวอย่ำงเช่น
ใช้กับกรณีที่ข้อมูลของคุณล้ำสมัยหรือกำรประมวลผลเป็นสิง่ ไม่จำเป็นหรือผิดกฎหมำย
กรณีที่คุณถอนคำยินยอมของคุณสำหรับกำรดำเนินกำรประมวลผลของเรำตำมคำยินยอมนี้
หรือกรณีทเี่ รำตัดสินว่ำ
เรำควรพิจำรณำกำรคัดค้ำนที่คุณมีต่อกำรประมวลผลของเรำ
ในบำงสถำนกำรณ์
เรำอำจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตำมภำระผูกพันทำงกฎหมำยของเรำหรือเพือ
่ กำร
จัดให้มี ใช้ หรือปกป้องกำรอ้ำงสิทธิ์ตำมกฎหมำย
กำรจำกัดขอบเขตกำรประมวลผล
คุณอำจขอให้เรำจำกัดกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะทีเ่ รำประมวลผลคำขอหรือ
คำร้องเรียนของคุณทีเ่ กี่ยวข้องกับ

(i)

ควำมเที่ยงตรงของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ควำมถูกต้องตำมกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หรือ

(ii)
(iii)

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำยของเรำในกำรประมวลผลข้อมูลนี้
คุณยังอำจร้องขอให้เรำจำกัดกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
หำกคุณต้องกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในกำรฟ้องร้อง
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คุณอำจใช้สิทธิเ์ หล่ำนี้ได้โดยปรำศจำกค่ำใช้จำ่ ย

อย่ำงไรก็ตำม

Adient

อำจคิดค่ำธรรมเนียมทีส
่ มเหตุสมผลหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตำมคำขอหำกไม่ได้อยู่บนหลักเหตุผลหรือ
มีระดับมำกเกินไปอย่ำงชัดเจน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมือ
่ เป็นลักษณะกำรดำเนินกำรซ้ำ
ในบำงสถำนกำรณ์

Adient

อำจปฏิเสธที่จะปฏิบัตห
ิ รืออำจกำหนดขอบเขตของสิทธิ์ของคุณ

ยกตัวอย่ำงเช่น หำกคำขอของคุณมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิ์และเสรีภำพของผู้อื่น
เป็นผลเสียต่อกำรดำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำย
เป็นกำรแทรกแซงกำรฟ้องร้องที่ค้ำงอยูห
่ รือกำรฟ้องร้องในอนำคต
หรือเป็นกำรละเมิดกฎหมำยทีบ
่ ังคับใช้
ในทุกกรณี
คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงำนคุ้มครองข้อมูล

กำรยินยอมและทำงเลือกที่จะไม่ยินยอม
ด้วยกำรให้ขอ
้ มูลส่วนบุคคลแก่เรำ
คุณเข้ำใจและยอมรับกำรรวบรวมข้อมูล
กำรดำเนินกำรข้อมูล
กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำงประเทศ และกำรใช้ขอ
้ มูลนั้น ตำมที่ระบุในคำประกำศเรื่องควำมเป็นส่วนตัวนี้
ในกรณีที่กำหนดโดยกฎหมำยที่บังคับใช้ เรำจะขอให้คุณแสดงควำมยินยอมอย่ำงชัดแจ้ง
คุณอำจคัดค้ำนได้เสมอสำหรับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้ำนกำรตลำดโดยตรง
รวมทั้งกิจกรรมกำรบันทึกข้อมูลที่เกีย
่ วข้อง
นอกจำกนี้
ในกรณีที่คุณมีเหตุผลเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์เฉพำะของคุณ คุณอำจคัดค้ำนกำรประมวลผลของ
Adient

ที่ดำเนินกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยยึดตำมผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำยของเรำ

ในกรณีเหล่ำนี้
เรำจะตรวจสอบคำขอของคุณและแจ้งให้คุณทรำบเกี่ยวกับวิธีกำรที่เรำตั้งใจจะแก้ไข
คุณอำจถอนคำยินยอมใดๆ
ที่ให้ไว้กอ
่ นหน้ำนีเ้ พื่อจุดประสงค์เฉพำะได้
โดยไม่มีค่ำใช้จำ่ ย
ด้วยกำรคลิกที่ลิงก์ที่เกีย
่ วข้องของเว็บไซต์
ด้วยกำรปฏิบัติตำมคำแนะนำที่ระบุอยู่ในอีเมล
หรือด้วยกำรติดต่อกับสำนักงำนด้ำนควำมเป็นส่วนตัวของเรำ
โปรดทรำบว่ำ
หำกคุณเลือกที่จะถอนคำยินยอมของคุณ
คุณอำจไม่สำมำรถเข้ำร่วมในหรือได้รับประโยชน์จำกโปรแกรม
บริกำร
และโครงกำรริเริ่มที่คณ
ุ ได้ให้คำยินยอมไว้

กำรเก็บรักษำข้อมูล
เรำจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นำนเท่ำทีจ
่ ำเป็น
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรที่ได้รวบรวมข้อมูลนั้นมำ
โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นระยะเวลำตำมควำมสัมพันธ์ที่ทำสัญญำกัน
และสำหรับระยะเวลำต่อจำกนั้นตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือได้รับอนุญำตจำกกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
นโยบำยกำรเก็บรักษำข้อมูลของเรำสะท้อนถึงกฎข้อบังคับในท้องถิ่นที่บังคับใช้เกี่ยวกับระยะเวลำกำรจำกั
ดและข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย
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วิธีกำรที่เรำระบุหน่วยงำนผู้รับผิดชอบของ Adient
หำกต้องกำรระบุหน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบของ

Adient

ในกำรดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสำมำรถสอบถำมผู้ประสำนงำนธุรกิจของAdient

ปรึกษำสถำนที่ตั้งต่ำงๆ

ของเรำตำมที่มีรำยชือ
่ ในเว็บไซต์สำธำรณะของAdientหรือติดต่อสำนักงำนด้ำนควำมเป็นส่วนตัวของเรำ

วิธีกำรติดต่อเรำและกำรใช้สิทธิ์ของคุณ
หำกคุณต้องกำรติดต่อกับเรำเกี่ยวกับปัญหำด้ำนควำมเป็นส่วนตัวหรือหำกมีขอ
้ สงสัย
ควำมเห็น
หรือเรือ
่ งร้องเรียน หรือหำกต้องกำรใช้สิทธิข
์ องคุณ โปรดติดต่อสำนักงำนด้ำนควำมเป็นส่วนตัวของเรำที่

ae-privacy@adient.com หรือ Adient Belgium BVBA, De Kleetlaan 7b, 1831 Diegem Belgium
หรือสำมำรถเข้ำถึงแบบฟอร์มคำขอของเรำที่ www.adient.com/privacy

กำรเปลี่ยนแปลงคำประกำศเรื่องควำมเป็นส่วนตัวของเรำ
เรำขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และปรับปรุงคำประกำศเรือ
่ งควำมเป็นส่วนตัวนี้ได้ในทุกเวลำ
โปรดตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอเพือ
่ ให้แน่ใจว่ำคุณได้ทบทวนคำประกำศฉบับใหม่ลำ่ สุด
ถ้ำกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ
จะส่งผลอย่ำงสำคัญต่อวิธีกำรที่เรำใช้งำนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ก่อนหน้ำนี้
เรำจะแจ้งให้คุณทรำบเกีย
่ วกับกำรเปลีย
่ นแปลงนั้น
โดยกำรส่งคำประกำศไปยังทีอ
่ ยูอ
่ ีเมลหลักซึ่งเกีย
่ วข้องกับบัญชีของคุณ

ภำคผนวกเฉพำะท้องที่สำหรับบำงประเทศ
เรำได้เพิ่มเติมคำประกำศเรื่องควำมเป็นส่วนตัวนีพ
้ ร้อมข้อมูลเฉพำะสำหรับบำงประเทศตำมที่กำหนดโดยก
ฎหมำยท้องถิ่นทีเ่ กี่ยวข้อง
คุณสำมำรถดูคำประกำศเพิ่มเติมเหล่ำนี้ผำ่ นลิงก์ภำคผนวกเฉพำะท้องที่
ในหน้ำแรกของรำยกำรควำมเป็นส่วนตัว

คำประกำศเรื่องควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภำคม 2018
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