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1. ภาพรวม  

GfK เป็นบริษทัในประเทศเยอรมนีซึ4งเป็นคู่คา้ที4ไดรั้บการไวว้างใจในการวจิยัตลาด การใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจ 
และการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบใหค้าํแนะนาํ (Prescriptive Data Analytics) 
ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีKจะกาํหนดขอ้มูลเกี4ยวกบัวธีิที4 GfK 
เกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเมื4อคุณมีปฏิสมัพนัธ์กบัเรา 

เราจะกาํหนดประกาศความเป็นส่วนตวัเพิ4มเติมในกรณีที4จาํเป็น เช่น 
หากคุณเขา้มามีส่วนร่วมในบญัชีรายชื4อหรือกิจกรรมการวจิยัตลาดของเรา 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึงขอ้มูลใดที4เกี4ยวขอ้งกบัคุณซึ4งใชร้ะบุตวัตนในฐานะปัจเจกบุคคลได ้
ยกเวน้ขอ้มูลที4ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกลบออกไป (ขอ้มูลที4ไม่ระบุตวัตน) 

เราตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวัอยา่งสมํ4าเสมอ และขอแนะนาํใหคุ้ณอา้งถึงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีK เป็นประจาํ 

GfK ประกอบดว้ยนิติบุคคลตามรายชื4อ นีK โดยรวมกนัเป็น "GfK Group" GfK SE 
เป็นนิติบุคคลที4รับผดิชอบในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีKและออกประกาศในนามของ GfK Group 

GfK SE 
Sophie-Germain-Strasse 3-5 
90443 Nuremberg 
Germany 

จดทะเบียนพาณิชยที์4ศาลแขวง: Nuremberg HRB 25014 

เมื4ออา้งถึงคาํวา่ "GfK" "เรา" หรือ "ของเรา" ในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีK เรากาํลงัอา้งถึงนิติบุคคลที4เกี4ยวขอ้งของ GfK 
Group ที4รับผดิชอบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบวา่นิติบุคคลใดของ GfK 
เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เมื4อคุณเป็นเจา้ของขอ้มูล 

GfK ไดแ้ต่งตัKงเจา้หนา้ที4คุม้ครองขอ้มูล (Data Protection Officer: DPO) ตามที4ระบุไวใ้นรายชื4อบริษทัในเครือ GfK 
หากมีขอ้สงสยัเกี4ยวกบัประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีKหรือขอ้ปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลของเรา โปรดติดต่อที4 dpo@gfk.com 

1.1 หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล  

เราเกบ็รวบรวม ใช ้จดัเกบ็ ประมวลผล และโอนขอ้มูลส่วนบุคคลหลากหลายชนิดโดยขึKนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม 
เราเกบ็รวบรวมขอ้มูลในหมวดหมู่ที4จาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะเท่านัKน 
ขอ้มูลส่วนบุคคลที4เราเกบ็รวบรวมจะรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูลดงัต่อไปนีK 

ข้อมูลการตดิต่อ ไดแ้ก่ ชื4อจริง ชื4อกลาง นามสกลุ ชื4อบริษทั ตาํแหน่งงาน/บทบาทหนา้ที4 ที4อยูอี่เมลและหมายเลขโทรศพัทข์องบริษทั 
ที4อยูส่าํหรับเรียกเกบ็เงินของบริษทั ที4อยูก่ารส่งไปรษณีย ์ที4อยูอี่เมล และหมายเลขโทรศพัท ์
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ข้อมูลการสมคัรงาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลที4เราเกบ็รวบรวมจากคุณหากคุณสมคัรงานที4 GfK เช่น ขอ้มูลเกี4ยวกบัชีวติการทาํงาน 
ขอ้มูลที4อยูใ่นประวติัยอ่ ใบรับรองการสาํเร็จการศึกษาหรือใบรับรองอื4นที4เกี4ยวขอ้ง ขอ้มูลอา้งอิงถึงนายจา้ง 

ข้อมูลทางการเงนิ ไดแ้ก่ รายละเอียดบญัชีธนาคารและบตัรชาํระเงิน รายละเอียดการชาํระเงินใหคุ้ณหรือการรับเงินจากคุณ 
ตลอดจนรายละเอียดเกี4ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการที4คุณเคยซืKอจากเรา 

ข้อมูลการจราจรทางอนิเทอร์เน็ต (Internet Log-Data) ไดแ้ก่ ที4อยูอิ่นเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) 
รูปแบบและเวอร์ชนัของเบราวเ์ซอร์ การตัKงค่าเขตเวลาและตาํแหน่ง ชนิดและเวอร์ชนัของปลัXกอินเบราวเ์ซอร์ 
ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยอืี4นบนอุปกรณ์ที4ใชเ้ขา้ถึงเวบ็ไซตข์องเรา ขอ้มูลเกี4ยวกบัวธีิที4คุณใชเ้วบ็ไซต ์
ผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา ขอ้มูลที4ช่วยระบุอุปกรณ์ เช่น รหสัโฆษณาของอุปกรณ์มือถือ รหสัคุกกีK 
(โปรดอ่านที4นโยบายการใชคุ้กกีKของเรา) 

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ไดแ้ก่ รหสัรับรองการเขา้สู่ระบบ (ชื4อผูใ้ชห้รือสิ4งระบุตวัตนที4คลา้ยคลึง รหสัผา่น/รหสัผา่นแบบแฮช) การกาํหนดค่า 
และความคิดเห็นที4คุณใหไ้วก้บัเรา 

ข้อมูลการตลาดและการสืDอสาร ไดแ้ก่ ความชอบส่วนตวัในการรับสื4อทางการตลาดจากเราและจากบุคคลที4สาม 
ช่องทางการสื4อสารที4คุณตอ้งการ 

ข้อมูลวจิยั หมายถึงขอ้มูลส่วนบุคคลทุกประเภทที4เราเกบ็รวบรวมจากคุณระหวา่งการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมวจิยั 
ของเรา ขอ้มูลการวจิยัจะรวมถึงขอ้มูลในหมวดหมู่ดงัต่อไปนีK 
ตามที4ไดใ้หร้ายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตวัและใบขอความยนิยอมสาํหรับกิจกรรมวจิยัตลาด 

ที4เกี4ยวขอ้ง 

ข้อมูลการสํารวจ ไดแ้ก่ คาํตอบของคุณจากแบบสาํรวจ ทัKงรูปแบบออนไลน ์แบบเขียนกระดาษ หรือทางโทรศพัท ์
รวมถึงขอ้มูลที4ใชใ้นเชิงประชากรศาสตร์ เช่น ชื4อ วนัเดือนปีเกิด อาย ุเพศ ขอ้มูลการศึกษาและระดบัรายได ้อาชีพ สถานะสมรส 
จาํนวนบุตรในครอบครัว เป็นตน้ 

ข้อมูลการวดัผลสืDอ ไดแ้ก่ ขอ้มูลที4เกี4ยวขอ้งกบัการใชง้านโทรทศันแ์ละสื4ออินเทอร์เน็ต ภาพรวมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
แพลตฟอร์มสื4อสงัคมออนไลนแ์ละสตรีมมิง และช่องสื4อออนไลนอื์4นๆ และอุปกรณ์ดิจิทลัโดยทั4วไป 

ข้อมูลพฤตกิรรมการจบัจ่าย ไดแ้ก่ ขอ้มูลเกี4ยวกบัการใชจ่้ายในครอบครัวของคุณ 

ขอ้มูลวจิยัอาจรวมไปถึงหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที4มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ตามที4อธิบายต่อไปนีK 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีDมคีวามอ่อนไหว (Sensitive Data) 
หมายถึงขอ้มูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษที4เปิดเผยเชืKอชาติหรือชาติพนัธ์ุดัKงเดิม ความเห็นทางการเมือง ความเชื4อทางปรัชญาหรือศาสนา 
การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวมาตรสาํหรับระบุตวัตนบุคคลธรรมดา สุขภาพ 
รสนิยมทางเพศหรือมุมมองเพศวถีิส่วนบุคคล 
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1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของเดก็  

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเดก็ตามขอบเขตที4กฎหมายอนุญาตเท่านัKน 
หากมีกรณีที4จาํเป็นเราจะขอความยนิยอมล่วงหนา้จากผูป้กครองตามกฎหมาย 
หากเราตรวจสอบพบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของเดก็ถูกเกบ็รวบรวมโดยไม่มีวตัถุประสงค ์เราจะลบขอ้มูลนัKนโดยไม่ใหมี้การล่าชา้เกินควร 

1.3 หากคุณไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นอย่างไร  

การมีส่วนร่วมในการวจิยัตลาดเป็นแบบสมคัรใจเสมอ คุณจะหยดุการเขา้ร่วมและ/หรือการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลไดทุ้กเมื4อ 
หากคุณเพิกถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลหรือสิKนสุดการเป็นสมาชิกในบญัชี 

รายชื4อ คุณจะไม่ไดรั้บสิทธ̂ิในการศึกษาอีกต่อไป รวมถึงผลตอบแทนและการชดเชยใดๆ 
ที4ควรไดจ้ะมอบใหแ้ก่สมาชิกและผูเ้ขา้ร่วมรายอื4นต่อไป 

หากการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจาํเป็นต่อการปฏิบติัตามสญัญาที4คุณเป็นคู่สญัญา และคุณไม่สามารถใหข้อ้มูลที4จาํเป็นได ้
เราจะยกเลิกบริการภายใตส้ญัญานัKน ในกรณีนีK เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้ 

หากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจาํเป็นตอ้งสิKนสุดความสมัพนัธ์ทางการจา้งงานกบัคุณ และคุณไม่อาจใหข้อ้มูลตามที4ร้องขอได ้
เราอาจดาํเนินการสมคัรงานของคุณไม่ได ้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที4เราเกบ็รวบรวมจากคุณในกจิกรรม 

การวจิยัตลาด  

ในส่วนถดัไป เราจะอธิบายสถานการณ์ทั4วไปที4เราเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลของคุณเมื4อมีส่วนร่วมการวจิยัตลาดของเรา 

เราเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลวจิยัจากคุณเมื4อคุณเขา้ร่วมกิจกรรมวจิยัตลาดของเรา เช่น 
การตอบแบบสาํรวจและการลงทะเบียนเขา้คณะวจิยั 

2.1 สมาชิกในบัญชีรายชืDอกลุ่มวจิยัตลาดของ GfK  

เราเสนอการมีส่วนร่วมในคณะต่างๆ ซึ4 งคุณสามารถลงทะเบียนไดต้ามคาํรับเชิญ  

หากคุณเขา้ร่วมกลุ่ม เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลการติดต่อของคุณ ในระหวา่งการเขา้ร่วม คุณจะถูกขอใหเ้ขา้ร่วมในโครงการวจิยัและ GfK 
จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสาํรวจและขอ้มูลการวดัพฤติกรรม หากการวจิยัเป็นแบบใชอิ้นเทอร์เน็ต 
เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ตดว้ย  

2.2 ผู้ตอบแบบสํารวจให้กบั GfK ทีDอยู่นอกกลุ่มบัญชีรายชืDอของเรา  

คุณอาจไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมการสาํรวจเพื4อวจิยัตลาดของเราแมว้า่คุณจะไม่ไดล้งทะเบียนเป็นผูเ้ขา้ร่วมกบั GfK กต็าม 

ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ4งต่อไปนีK GfK 
จะรับหนา้ที4เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลสาํหรับการเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ต 
ในขณะที4ฝ่ายอื4นอาจตอ้งรับผดิชอบในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทอื4นที4เกี4ยวขอ้งกบัคุณ 
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2.2.1 ความร่วมมือกบับริษทัวจิยัตลาดอืDนๆ  

หากคุณลงทะเบียนเป็นผูเ้ขา้ร่วมกบับริษทัวจิยัตลาดอื4นๆ หรือผูด้าํเนินการกลุ่มคุณอาจไดรั้บคาํเชิญใหเ้ขา้ร่วมการสาํรวจที4จดัทาํโดย GfK 
เป็นครัK งคราว ในกรณีนีK บริษทัอื4นตอ้งรับผดิชอบในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื4อ ที4อยู ่หรืออีเมล ในกรณีพิเศษ 
หากมีความเป็นไปไดที้4ขอ้มูลวจิยัที4เราเกบ็รวบรวมสามารถระบุตวัตนคุณในฐานะปัจเจกบุคคลได ้เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้  

2.2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีDลูกค้าของเราให้มา  

เราอาจไดรั้บขอ้มูลการติดต่อของคุณจากบริษทัลูกคา้ที4มอบหมายใหเ้ราทาํการสาํรวจในนามของ 

พวกเขากบักลุ่มคนเฉพาะ ตวัอยา่งเช่น ลูกคา้อาจจะส่งรายชื4อผูบ้ริโภคปลายทางใหเ้ราเพื4อวตัถุประสงคนี์K ในกรณีนีK 
ลูกคา้ของเราเป็นผูค้วบคุมทัKงขอ้มูลการติดต่อของคุณและขอ้มูลที4เกบ็รวบรวมจากคุณในระหวา่งการสาํรวจ ในกรณีเช่นนีK 
เราจะเปิดเผยตวัตนของลูกคา้ที4ใหข้อ้มูลการติดต่อของคุณกบัเรา 

2.2.3 ผู้เข้าร่วมทีDสุ่มเลือกในการสํารวจผ่านโทรศัพท์  

ในบางประเทศเราอาจใชห้มายเลขโทรศพัทจ์ากไดเรกทอรีสาธารณะและ/หรือใชห้มายเลขที4เราสร้าง 
ขึKนโดยอตัโนมติัตามหมายเลขจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะโดยใชอ้ลักอริทึมที4ไดรั้บการอนุมติัจาก 

อุตสาหกรรม ดงันัKน เราอาจโทรศพัทไ์ปยงัหมายเลขของคุณแมว้า่คุณจะไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะกต็าม 

หากคุณไดรั้บโทรศพัทจ์าก GfK หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของเราและถูกขอใหต้อบคาํถาม เช่น คาํถามเกี4ยวกบัแบรนดแ์ละผลิตภณัฑ ์
แต่ไม่ไดห้มายความวา่เรามีขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณนอกเหนือจากหมายเลขโทรศพัทข์องคุณ 

ในครอบครอง 

คาํตอบของคุณในแบบสาํรวจทางโทรศพัทจ์ะเกบ็ขอ้มูลแบบไม่ระบุตวัตนและจะไม่เกบ็ขอ้มูลพร้อมกบั 

หมายเลขโทรศพัท ์หากคุณไดรั้บสุ่มเลือกใหเ้ขา้ร่วมการสาํรวจและไดรั้บโทรศพัทจ์ากเรา 
แต่ปฏิเสธที4จะเขา้ร่วมและตอ้งการใหเ้ราไม่โทรศพัทถึ์งคุณในอนาคต โปรดแจง้ใหเ้ราทราบ 
และเราจะเพิ4มหมายเลขของคุณในรายชื4อหา้มติดต่อ 

2.3 การวดัจากผู้ชมออนไลน์  

เราเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวดัผลจากสื4อหากคุณมีส่วนร่วมในกลุ่มการวดัจากผูช้มของเรา 

เราดาํเนินการดงักล่าวโดยใชเ้ทคโนโลยกีารติดตามและตรวจวดับนเวบ็ที4ใชฮ้าร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ เช่น แอปติดตาม 
ส่วนเสริมของเบราวเ์ซอร์ มิเตอร์ทีว ีและเราเตอร์อินเทอร์เน็ตที4เป็นกรรมสิทธ̂ิ คุกกีKและเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตที4คลา้ยกนั เช่น 
การพิมพล์ายนิKวมืออุปกรณ์ดิจิทลั 

2.4 ข้อมูลพฤตกิรรมการจบัจ่าย  

หากคุณมีส่วนร่วมในบญัชีรายชื4อผูบ้ริโภคของเรา เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมการจบัจ่ายของคุณ 

เราเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการใชแ้อปมือถือและอุปกรณ์ที4คุณใชส้แกนบาร์โคด้ของผลิตภณัฑที์4คุณซืKอ ถ่ายรูปใบเสร็จ 
หรือเพียงแค่ขอใหคุ้ณป้อนขอ้มูลเกี4ยวกบัการซืKอของคุณลงในแบบฟอร์มออนไลน ์
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2.5 วธีิทีDเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้เข้าร่วมการวจิยัตลาด  

เราใชข้อ้มูลการติดต่อของคุณเพื4อสื4อสารกบัคุณโดยตรง เช่น 
ใชเ้พื4อแจง้ใหคุ้ณทราบเกี4ยวกบัขอ้กาํหนดและนโยบายหรือกฎของคณะกรรมการ 
ตลอดจนสิ4งจูงใจหรือการจบัรางวลั/การชิงโชคที4เราเสนอใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมผา่นจดหมายข่าวทางอีเมล 
เพื4อเชิญคุณเขา้ร่วมการสาํรวจและกลุ่มกิจกรรมอื4นๆ เพื4อเลือกผูเ้ขา้ร่วมการสาํรวจเฉพาะ โดยพิจารณาจากขอ้มูลเชิงประชากรศาสตร์ 

โดยทั4วไป เราประมวลผลขอ้มูลการวจิยัของคุณโดยไม่อนุญาตใหผู้รั้บขอ้มูลระบุตวัตนของคุณในฐานะ 
ปัจเจกบุคคลได ้เราจะรวมขอ้มูลการวจิยัของผูต้อบแบบสอบถามหลายคนและสร้างขอ้มูลรวมแบบนิรนาม 

ในบางกรณี เราอาจรายงานขอ้มูลวจิยัในระดบัผูเ้ขา้ร่วม โดยใชน้ามแฝงที4กาํหนดขึKนภายใน (ตวัเลขหรือรหสั) 
ผูรั้บขอ้มูลจะไม่สามารถระบุตวัตนของคุณจากนามแฝงนีKได ้

หากมีความเป็นไปไดที้4ผูรั้บขอ้มูลวจิยัระบุตวัตนของคุณในฐานะปัจเจกบุคคลได ้ทัKงทางตรงหรือจากการรวมกบัขอ้มูลอื4น 
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบล่วงหนา้และขอความยนิยอมในกรณีจาํเป็น 

เราใชข้อ้มูลการวดัผลสื4อและพฤติกรรมการจบัจ่ายเพื4อเพิ4มขอ้มูลการวจิยัที4เกบ็รวบรวมไว ้เพื4อส่งขอ้มูลเชิงลึกแก่ลูกคา้ของเรา 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที4เราเกบ็รวบรวมจากคุณนอกเหนือ 
กจิกรรมวจิยัตลาดของเรา  

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทีDเราได้รับผ่านการตดิต่อโดยตรง  

คุณสามารถส่งขอ้มูลการติดต่อ ขอ้มูลบญัชีผูใ้ช ้และขอ้มูลทางการเงินกบัใหเ้ราโดยกรอกแบบฟอร์มหรือติดต่อกบัเราทางไปรษณีย ์
โทรศพัท ์อีเมล หรือช่องทางอื4นได ้ซึ4 งรวมไปถึงขอ้มูลส่วนบุคคลที4คุณใหเ้มื4อคุณทาํกิจกรรมดงัต่อไปนีK 

• เยี4ยมชมหรือสร้างบญัชีผูใ้ชบ้นเวบ็ไซต ์GfK 
• ร้องขอหรือใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการของเรา 
• ทาํสญัญากบัเรา 
• สมคัรเขา้ทาํงานกบัเรา 
• ติดตามบริการหรือผลงานตีพิมพ ์
• ร้องขอสื4อทางการตลาด 
• เขา้ร่วมการแข่งขนัหรือโปรโมชั4นหรือเขา้ร่วมการสาํรวจความคิดเห็นของลูกคา้ 
• ใหค้วามคิดเห็นหรือติดต่อเรา 

3.2 แหล่งข้อมูลทีDเปิดเผยต่อสาธารณะ  

เราอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพิ4มเติม (ขอ้มูลการติดต่อ) 
เกี4ยวกบัคุณในฐานะที4เป็นตวัแทนของลูกคา้หรือบุคคลที4สนใจจากแหล่งขอ้มูลที4เปิดเผยต่อสาธารณะ 
แหล่งขอ้มูลดงักล่าวส่วนใหญ่คือแหล่งขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต เช่น เครือข่ายเพื4อการประกอบอาชีพอยา่ง linked.in และ XING 
และยงัรวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทัที4เกี4ยวขอ้งและเวบ็ไซตอื์4นๆ แต่ไม่จาํกดัเพียงแหล่งขอ้มูลนีK เท่านัKน 
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3.3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพืDออะไร  

เราจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื4อวตัถุประสงคที์4เราเกบ็รวบรวมและเพื4อวตัถุประสงคที์4สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ดิมในการเกบ็รวบรว

มขอ้มูลเท่านัKน 

3.4 การสืDอสารกบัคุณในฐานะพนัธมติรทางธุรกจิ  

เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณเป็นลูกคา้ที4มีศกัยภาพของผลิตภณัฑข์องเรา ลูกคา้ปัจจุบนั 
หรือผูใ้หบ้ริการสาํหรับการสร้างและดาํเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัคุณ 

หากคุณลงทะเบียนบนเวบ็ไซตข์องเราเพื4อรับเนืKอหา จดหมายข่าว หรือเพื4อเขา้ร่วมการสมัมนาทางเวบ็ หรือคุณติดต่อเราทางอีเมลหรืออื4นๆ 
เราจะประมวลผลขอ้มูลการติดต่อของคุณและขอ้มูลใดๆ 
ที4คุณส่งผา่นแบบฟอร์มบนเวบ็ของเราหรือส่งอีเมลถึงเราตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนีK: 

• เพื4อสื4อสารเกี4ยวกบับริการของเรา 
• เพื4อแจง้ใหคุ้ณทราบเกี4ยวกบันโยบายและขอ้กาํหนดของเรา 
• เพื4อตอบรับคาํร้องของคุณ 
• เพื4อเชิญคุณเขา้ร่วมการสาํรวจความคิดเห็นของลูกคา้ 
• เพื4อจดักิจกรรมที4คุณลงทะเบียนไว ้

เราประมวลขอ้มูลการติดต่อ ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ต และขอ้มูลบญัชีผูใ้ชข้องคุณเพื4อใหบ้ริการแก่คุณ 
และเพื4อใหเ้ขา้ใจวธีิที4คุณใชโ้ซลูชนัของเราไดดี้ขึKน 

3.5 ความยนิยอมทางการตลาด  

หากคุณลงชื4อสมคัรใชง้านหรือเลือกรับคาํเชิญเขา้ร่วมการสมัมนาผา่นเวบ็และกิจกรรมแบบไม่เสีย 

ค่าใชจ่้าย บทความเกี4ยวกบัผูน้าํทางความคิด หรืออีเมลประกาศเกี4ยวกบัผลิตภณัฑ ์
เราจะขอความยนิยอมจากคุณในการใชที้4อยูอี่เมลของคุณเพื4อจุดประสงคนี์K 

เราอาจใชข้อ้มูลการติดต่อ ขอ้มูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ต 
และขอ้มูลบญัชีผูใ้ชเ้พื4อทาํความเขา้ใจใหดี้ยิ4งขึKนเกี4ยวกบัสิ4งที4คุณสนใจและวธีิที4ดีที4สุดที4จะนาํเสนอ 

เนืKอหานีK ใหก้บัคุณ 

เราจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคุณก่อนที4จะแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับุคคลที4สามเพื4อ 

วตัถุประสงคท์างการตลาด 

คุณสามารถยกเลิกการสมคัรรับขอ้มูลการสื4อสารทางการตลาดไดทุ้กเมื4อ โดยคลิกที4ลิงกเ์พื4อ "ยกเลิกการสมคัร" 
ที4ดา้นล่างของอีเมลทางการตลาดที4เราส่งถึงคุณ 

หากคุณเลือกที4จะไม่รับขอ้มูลการสื4อสารทางการตลาดดงักล่าว ขอ้มูลส่วนบุคคลที4ใหเ้ราไวซึ้4งเป็นผลมาจากการซืKอผลิตภณัฑ/์บริการ 
การลงทะเบียนการรับประกนั ประสบการณ์ใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการ หรือธุรกรรมอื4นๆ จะยงัคงประมวลผลต่อไป 
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3.6 ผู้สมคัรงาน  

หากคุณสมคัรตาํแหน่งงานใน GfK 
เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลการติดต่อและขอ้มูลในใบสมคัรงานของคุณเพื4อตดัสินใจเกี4ยวกบัขอ้สรุปที4เป็นไปไดข้องสญัญาจา้งงาน 

หากเรากาํหนดหมวดหมู่ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพิ4มเติมในระหวา่งขัKนตอนการสมคัรงาน 
หรือตัKงใจใชข้อ้มูลนีK เพื4อวตัถุประสงคอื์4นนอกเหนือจากที4ระบุไวข้า้งตน้ 
เราจะใหข้อ้มูลทัKงหมดล่วงหนา้ตามที4กฎหมายกาํหนดผา่นประกาศความเป็นส่วนตวัเพิ4มเติม 

4. ข้อมูลการจราจรทางอนิเทอร์เน็ต (Internet Log-Data)  

หากคุณโตต้อบกบัเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัซอฟตแ์วร์ของเรา รวมถึงแอปพลิเคชนับนคลาวดห์รือออนไลน ์
เราจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ตที4เกี4ยวกบัอุปกรณ์ การเรียกดู และรูปแบบการใชง้านของคุณโดยอตัโนมติั 

เราใชข้อ้มูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ตเพื4อเสริมสร้างประสบการณ์ของผูใ้ช ้และปรับปรุงประสิทธิภาพ ความเป็นมิตรต่อผูใ้ช ้
และความปลอดภยัของแบบสาํรวจและโซลูชนัอื4นๆ และเพื4อวตัถุประสงคใ์นการประกนัคุณภาพ 

นอกจากนีK เรายงัอาจใชข้อ้มูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ตเพื4อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดการตรวจสอบ 

ภายในและภายนอก วตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยัของขอ้มูล หรือเพื4อปกป้องหรือบงัคบัใชสิ้ทธิ ความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยั 
หรือทรัพยสิ์นของเราหรือของบุคคลอื4น รวมถึงการป้องกนัและตรวจสอบการฉอ้โกง การขดัขวางบริการหรือระบบสารสนเทศของเรา 
เราอาจจาํเป็นตอ้งใชแ้ละเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุผลทางกฎหมายและการปฏิบติัตาม 

ขอ้กาํหนด เช่น การป้องกนั การตรวจจบั หรือการสอบสวนอาชญากรรม การสูญหาย 
หรือสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัต่อระบบสารสนเทศ 

5. คุกกีDและเทคโนโลยทีี4คล้ายคลงึ  

เราเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกี4ยวกบัคุณโดยใชคุ้กกีK บนัทึกเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยอืี4นๆ 
ที4คลา้ยคลึงกนัหากคุณโตต้อบกบัเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัซอฟตแ์วร์ของเรารวมถึงแอปพลิเคชนับนคลาวดห์รือออนไลน ์นอกจากนีK 
เราอาจไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวหากคุณเยี4ยมชมเวบ็ไซตอื์4นโดยใชคุ้กกีKและเทคโนโลยทีี4คลา้ยคลึงกนั 

ของเรา 

คุณสามารถตัKงค่าเบราวเ์ซอร์ใหป้ฏิเสธคุกกีKของเบราวเ์ซอร์ทัKงหมดหรือบางส่วน หรือเพื4อแจง้เตือนคุณเมื4อเวบ็ไซตต์ัKงค่าหรือเขา้ถึงคุกกีK 
หากคุณปิดใชง้านหรือปฏิเสธคุกกีK โปรดทราบวา่เวบ็ไซตข์องเราบางส่วนอาจไม่สามารถเขา้ถึงไดห้รืออาจทาํงานไม่ถูกตอ้ง 

6. บุคคลที4สามหรือแหล่งข้อมูลที4เปิดเผยต่อสาธารณะ  

เราอาจจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที4สามหรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะ ในกรณีเหล่านีK 
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบภายในหนึ4งเดือนหลงัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากขอ้มูลมีไวเ้พื4อสื4อสารกบัคุณ 
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบในการสื4อสารกบัคุณครัK งแรก ในฐานะที4เป็นส่วนหนึ4งของการสื4อสาร 
เราจะเปิดเผยแหล่งที4มาของขอ้มูลที4เราไดรั้บและใหข้อ้มูลทัKงหมดที4จาํเป็นตามกฎหมายความเป็น 

ส่วนตวัที4บงัคบัใช ้ซึ4 งรวมถึงขอ้มูลที4เราไดรั้บโดยเฉพาะจากแหล่งที4มาที4แน่นอนและวธีิที4เราตัKงใจจะใช ้ในกรณีที4เหมาะสม 
เราจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้จากคุณก่อนเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที4เกี4ยวขอ้งกบัคุณจากแหล่งอื4นๆ 



 

  9 

ในบางกรณี แหล่งที4มาของขอ้มูลส่วนบุคคลที4เกี4ยวขอ้งกบัคุณคือลูกคา้ของ GfK ตวัอยา่งเช่น บริษทั 
โฆษณาหรือเครือข่ายสงัคมออนไลนอ์าจใหข้อ้มูลเกี4ยวกบัการเปิดรับสื4อโฆษณาหรือสื4อออนไลน ์

ของคุณ เราใชข้อ้มูลนีK เพื4อเพิ4มพนูขอ้มูลนีKดว้ยขอ้มูลที4เราเกบ็รวบรวมจากคุณก่อนหนา้นีK ในฐานะผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัตลาด 
เพื4อจดัเตรียมสถิติแบบรวมที4ไม่ระบุตวัตนซึ4งลูกคา้จะนาํไปใชต้ามวตัถุประสงคท์างธุรกิจของตน 

นอกจากนีK เรายงัประมวลขอ้มูลส่วนบุคคลที4เกบ็รวบรวมโดยใชเ้ครื4องมือวเิคราะห์และเกบ็รวบรวมขอ้มูลของบุคคลที4สาม เช่น 
Brandwatch (www.brandwatch.com) 
ที4เกบ็ขอ้มูลในสื4อสงัคมออนไลนซึ์4งไดรั้บการเผยแพร่ในโปรไฟลห์รือช่องทางแบบเปิดบนเครือข่ายหรือแพลตฟอร์มจาํพวกเฟซบุก๊ 
(Facebook) ทวติเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) กระทูอ้อนไลนส์าธารณะ 
หรือพอร์ทลัการใหค้ะแนนร้านคา้ออนไลน ์(เช่น eBay หรือ Amazom) GfK 
อาจใชข้อ้มูลที4คุณเปิดเผยต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์มสื4อสงัคมออนไลนแ์ละเวบ็ไซตอื์4นๆ 
เพื4อใหลู้กคา้ไดรั้บรายงานรวมและลิงกที์4เกี4ยวขอ้งกบัขอ้มูลสาธารณะอยา่งเป็นระบบ 

โปรดดูที4ขอ้ 3.2 "แหล่งขอ้มูลที4เปิดเผยต่อสาธารณะ" 

7. ฐานทางกฎหมายของการประมวลผล  

เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามวตัถุประสงคที์4อธิบายไวข้า้งตน้เท่านัKน 
เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามที4กฎหมายอนุญาตเท่านัKน 

• และตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคุณเพื4อวตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะ เช่น 
เราตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากคุณเมื4อดาํเนินกิจกรรมวจิยัตลาด 

• สาํหรับการเตรียมหรือปฏิบติัตามสญัญาที4ทาํกบัคุณ ตวัอยา่งเช่น หากคุณเป็นคู่สญัญาในฐานะลูกคา้หรือพนกังานของ GfK 
• เพื4อปฏิบติัตามภาระผกูพนัทางกฎหมาย ตวัอยา่งเช่น 

หากเราจาํเป็นตอ้งตอบรับคาํร้องจากหน่วยงานของรัฐหรือเพื4อปฏิบติัตามกฎหมายภาษี 
• หากจาํเป็น เพื4อปกป้องผลประโยชนสู์งสุดของคุณ เช่น สถานการณ์คุกคามชีวติ 
• หากจาํเป็น เพื4อประโยชนส์าธารณะ ตวัอยา่งเช่น 

เมื4อเราทาํการวจิยัทางวทิยาศาสตร์โดยร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัหรือในนามของมหาวทิยาลยั 
• หากจาํเป็น เพื4อวตัถุประสงคท์างผลประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย (หรือของบุคคลที4สาม) และผลประโยชน ์

สิทธิและเสรีภาพขัKนพืKนฐานของคุณจะไม่ลบลา้งผลประโยชนเ์หล่านัKน ตวัอยา่งเช่น 
เราใชก้ารประมวลผลตามผลประโยชนที์4ชอบดว้ยกฎหมายของเรา เมื4อมีส่วนร่วมกบัลูกคา้และปกป้องระบบ 

8. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื4อให้สอดคล้องกบัภาระผูกพนัทางกฎหมาย  

เราอาจจาํเป็นตอ้งใชแ้ละเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเพื4อใหเ้ป็นไปตามภาระผกูพนัทางกฎหมายและขอ้กาํหนดการเกบ็รักษาตามกฎหมาย 
เช่น กฎหมายการคา้และภาษี 
ตลอดจนภาระผกูพนัทางกฎหมายของเราในการรักษาความปลอดภยัของการประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตวัที4บงัคบัใช ้
(ดูตวัอยา่งที4ขอ้ 4 ขอ้มูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ต) 
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9. การโอนและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล  

เราอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงับุคคลที4สามตามฐานทางกฎหมายอยา่งนอ้ยหนึ4งประการและเพื4อวตัถุประสงคต์ามที4ระบุไวข้า้งตน้ 
เราตอ้งการใหผู้รั้บทุกคนมั4นใจในความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณและปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที4บงัคบัใช ้

ในบางครัK ง เราจาํเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัประเทศนอกสมาชิกสหภาพยโุรปและเขตเศรษฐกิจ 
ยโุรป (EEA) การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยงัประเทศอื4นๆ 
นอกเหนือจากประเทศที4มีการพิจารณามาตรฐานคุม้ครองที4เพียงพอต่อระดบัการคุม้ครองขอ้มูลโดย 

คณะกรรมาธิการยโุรป ซึ4 งเกิดขึKนบนพืKนฐานของขอ้ตกลงตามสญัญาโดยใชข้อ้สญัญามาตรฐานที4รับรองโดย 
คณะกรรมาธิการยโุรปหรือมาตรการป้องกนัที4เหมาะสมอื4นๆ ตามกฎหมายที4บงัคบัใช ้

9.1 ภายใน GfK  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอาจโอนไปยงับริษทัในเครือ GfK Group อยา่งนอ้ยหนึ4งแห่งตามความจาํเป็นในการประมวลผลขอ้มูล 
การจดัเกบ็ การวเิคราะห์ การเพิ4มคุณค่า และการผนวกขอ้มูล เพื4อใหคุ้ณเขา้ถึงบริการหรือการสนบัสนุนลูกคา้ของเรา 
หรือปฏิบติัตามวตัถุประสงคที์4เราเกบ็รักษาขอ้มูลไว ้

9.2 ผู้ให้บริการและพนัธมติรของ GfK  

หากจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ราจะแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลดงัต่อไปนีK 

• ผูใ้หบ้ริการ เช่นแต่ไม่จาํกดัเพียง บริษทัโฮสติKง คอลลเ์ซ็นเตอร์ และผูใ้หบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ซึ4 งผกูพนัโดยสญัญาในการใชข้อ้มูลเพื4อวตัถุประสงคข์องเราและดาํเนินตามคาํแนะนาํของเรา 

โดยเฉพาะ 
• ที4ปรึกษามืออาชีพและผูใ้หบ้ริการที4ทาํหนา้ที4เป็นผูค้วบคุมตามสิทธ̂ิของตนเองหรือร่วม 

รับผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลกบัเรา เช่น บริษทัประกนัภยัและบริการดา้นบญัชี 
• ตลอดจนผูรั้บที4ตอ้งทาํหนา้ที4รักษาความลบัอยา่งมืออาชีพ รวมทัKงทนายความ ธนาคาร และผูต้รวจสอบภายนอก 

9.3 การโอนธุรกจิ  

เราโอนขอ้มูลรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลในขอบเขตที4เหมาะสม และหากจาํเป็นในระหวา่งการปรับโครงสร้างบริษทั การควบรวมกิจการ 
หรือการขายหรือการโอนทรัพยสิ์นอื4นๆ 
เราตรวจสอบวา่ฝ่ายที4รับขอ้มูลตกลงที4จะเคารพขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในลกัษณะที4สอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที4บงัคบัใชแ้ละวตั

ถุประสงคด์ัKงเดิมของการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
เราจะยงัคงรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลและแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลที4ไดรั้บผลกระทบทราบก่อนที4 

ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกโอนไปยงัผูค้วบคุมรายอื4น 
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9.4 องค์กรสาธารณะ  

เราจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัองคก์รสาธารณะเมื4อมีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านัKน ตวัอยา่งเช่น GfK จะตอบรับคาํร้องของศาล 
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยงานกาํกบัดูแล และหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานรัฐ 
ซึ4 งรวมไปถึงหน่วยงานนอกประเทศที4คุณพกัอาศยัอยู ่

10. เวบ็ไซต์ของบุคคลที4สาม  

เวบ็ไซตข์องเราตลอดจนพอร์ทลัและหนา้การลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัตลาดอาจมีลิงกไ์ปยงั 

เวบ็ไซตที์4ไม่ไดมี้ส่วนเกี4ยวขอ้ง ควบคุม หรือจดัการโดยเรา นโยบายและขัKนตอนที4เราอธิบายในที4นีK ไม่มีผลกบัเวบ็ไซตเ์หล่านัKน 
เราจะไม่รับผดิชอบต่อความปลอดภยัหรือความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใดๆ ที4เกบ็รวบรวมโดยบุคคลที4สามเหล่านีK 
เราขอแนะนาํใหติ้ดต่อเวบ็ไซตเ์หล่านัKนโดยตรงเพื4อขอขอ้มูลเกี4ยวกบันโยบายความเป็นส่วนตวั 

11. ความปลอดภยัของการประมวลผล  

GfK ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลอยา่งจริงจงั เราใชร้ะดบัความปลอดภยัที4เหมาะสมกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที4โอน จดัเกบ็ 
หรือประมวลผลโดย GfK โดยใชก้ระบวนการทางกายภาพ อิเลก็ทรอนิกส์ 
และการบริหารที4ดาํเนินการเพื4อปกป้องขอ้มูลจากการทาํลายโดยไม่ตัKงใจหรือผดิกฎหมาย การลบ การสูญหาย การเปลี4ยนแปลง 
การเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และการเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
นโยบายและขัKนตอนการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลของเรามีความสอดคลอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบั 

มาตรฐานสากลที4ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง 
และไดรั้บการตรวจสอบและปรับปรุงอยา่งสมํ4าเสมอตามความจาํเป็นในการตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจของเรา 
การเปลี4ยนแปลงเทคโนโลย ีและขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบ การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะมอบใหเ้ฉพาะกบับุคลากร ผูใ้หบ้ริการ 
หรือบริษทัในเครือ GfK ที4มีความจาํเป็นทางธุรกิจหรือผูที้4ตอ้งการขอ้มูลเพื4อปฏิบติัหนา้ที4 

ในกรณีที4มีการละเมิดขอ้มูลที4มีขอ้มูลส่วนบุคคล GfK จะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการแจง้เตือนการละเมิดขอ้มูลที4เกี4ยวขอ้งทัKงหมด 

12. การจดัเกบ็และรักษาข้อมูล  

เราจะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวน้านเท่าที4จาํเป็นอยา่งมีเหตุผล เพื4อใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์4เราเกบ็รวบรวมไวเ้ท่านัKน 
เราอาจเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวเ้ป็นระยะเวลานานขึKนในกรณีที4มีการร้องเรียน 
หรือหากเรามีเหตุผลอนัควรเชื4อวา่จะมีการดาํเนินคดีอนัเนื4องมาจากความสมัพนัธ์ระหวา่งเรา 
ในการกาํหนดระยะเวลาการเกบ็รักษาที4เหมาะสมสาํหรับขอ้มูลส่วนบุคคล เราพิจารณาสิ4งต่อไปนีK 

• ปริมาณ ลกัษณะ และความอ่อนไหวของขอ้มูลส่วนบุคคล 
• ความเสี4ยงที4อาจเกิดอนัตรายจากการใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือการเปิดเผยขอ้มูล 

ส่วนบุคคล 
• วตัถุประสงคที์4เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณและเราสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์

เหล่านัKนดว้ยวธีิการอื4นหรือไม่ 
• และกฎหมายที4บงัคบัใช ้ขอ้บงัคบั ภาษี การบญัชี การรายงาน หรือขอ้กาํหนดอื4นๆ ที4เกี4ยวขอ้ง 
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13. สิทธิทางกฎหมายของคุณ  

คุณสามารถใชสิ้ทธิทางกฎหมายที4เกี4ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณที4เรากาํลงัประมวลผลอยูไ่ด ้GfK 
จะเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคุณและจะจดัการกบัขอ้กงัวลของคุณอยา่งเหมาะสม สิทธ̂ิของคุณ ไดแ้ก่ 

สิทธิPในการเพกิถอนความยนิยอม: ในกรณีที4การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลขึKนอยูก่บัความยนิยอมของคุณ 
คุณสามารถเพิกถอนความยนิยอมนีKไดทุ้กเมื4อโดยทาํตามขัKนตอนที4อธิบายไวใ้นแบบฟอร์มความ 

ยนิยอมที4เกี4ยวขอ้ง 

สิทธิPในการแก้ไข: คุณสามาถขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณได ้
เราใชค้วามพยายามอยา่งสมเหตุสมผลในการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลที4ใชอ้ยา่งต่อเนื4อง ถูกตอ้งสมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั และเกี4ยวขอ้ง 
ตามขอ้มูลล่าสุดที4มีใหเ้รา ในกรณีที4เหมาะสม 
เรามีพอร์ทลัอินเทอร์เน็ตแบบบริการตนเองซึ4งผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของตนได ้

สิทธิPในการจาํกดั: คุณอาจขอใหเ้ราจาํกดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ หาก 

• คุณโตแ้ยง้ความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาที4เราจาํเป็นตอ้งตรวจสอบ 

ความถูกตอ้ง 
• การประมวลผลไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และคุณขอใหจ้าํกดัการประมวลผลแทนที4จะลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 
• เราไม่ตอ้งการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป แต่คุณตอ้งการขอ้มูลเหล่านีK เพื4อยนืยนั ใชสิ้ทธิ 

หรือโตแ้ยง้ขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย หรือ 
• คุณคดัคา้นการประมวลผลในขณะที4เราตรวจสอบวา่มูลเหตุที4ชอบดว้ยกฎหมายของเรามี 

อาํนาจเหนือคุณหรือไม่ 

สิทธิPในการเข้าถงึ: คุณจะขอขอ้มูลเกี4ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจากเราได ้เพื4อใหแ้น่ใจวา่เราประมวลลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
คุณยงัสามารถขอสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที4คุณใหไ้วก้บัเราและอยูร่ะหวา่งการประมวลผลไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย อยา่งไรกต็าม 
เราขอสงวนสิทธ̂ิในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมที4สมเหตุสมผลสาํหรับสาํเนาเพิ4มเติมแต่ละฉบบัที4คุณร้องขอ 

สิทธิPในการโอน: เราจะโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัคุณหรือบุคคลที4สามในกรณีที4เป็นไปไดใ้นทางเทคนิคตาม 

คาํขอของคุณ โดยมีเงื4อนไขวา่การประมวลผลจะขึKนอยูก่บัความยนิยอมของคุณหรือมีเหตุจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติั 

ตามสญัญา 

สิทธิPในการลบ: คุณจะขอใหเ้ราลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณได ้เมื4อ 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่จาํเป็นสาํหรับกรณีที4เกี4ยวขอ้งกบัวตัถุประสงคที์4เกบ็รวบรวมหรือ 

ประมวลผลขอ้มูลนัKนอีกต่อไป 
• คุณมีสิทธ̂ิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในภายหลงั (ดูดา้นล่าง) และใชสิ้ทธ̂ินีK เพื4อคดัคา้นการประมวลผล 
• การประมวลผลจะขึKนอยูก่บัความยนิยอมของคุณ เมื4อคุณเพิกถอนความยนิยอมกจ็ะไม่มีเหตุทางกฎหมายอื4นๆ 

สาํหรับการประมวลผล 
• ขอ้มูลส่วนบุคคลไดรั้บการประมวลผลโดยมิชอบทางกฎหมาย 

เวน้แต่การประมวลผลนัKนจาํเป็น 
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• สาํหรับการปฏิบติัตามภาระผกูพนัทางกฎหมายซึ4งเราตอ้งประมวลผล 
• สาํหรับขอ้กาํหนดการเกบ็รักษาขอ้มูลตามกฎหมาย 
• สาํหรับการจดัทาํ ใชสิ้ทธิ หรือโตแ้ยง้ขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย 

สิทธิPในการคดัค้าน: คุณสามารถคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเนื4องจากสถานการณ์ของคุณไดทุ้กเมื4อ 
โดยมีเงื4อนไขวา่การประมวลผลไม่ไดขึ้Kนอยูก่บัความยนิยอมของคุณ 
แต่เป็นไปตามผลประโยชนที์4ชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบุคคลที4สาม ในกรณีนีK 
เราจะไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป 
เวน้แต่เราสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุอนัชอบธรรมที4น่าสนใจและผลประโยชนที์4เหนือกวา่สาํหรับการ 

ประมวลผลหรือเพื4อการจดัทาํ ใชสิ้ทธิ หรือการโตแ้ยง้ขอ้เรียกร้องทางกฎหมายได ้หากคุณคดัคา้นการประมวลผล 
โปรดระบุวา่คุณตอ้งการใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหรือจาํกดัการประมวลผล 

สิทธิในการยืDนเรืDองร้องเรียน: ในกรณีที4มีการกล่าวหาวา่มีการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตวัที4เกี4ยวขอ้ง 
คุณสามารถยื4นเรื4องร้องเรียนกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นการคุม้ครองขอ้มูลในประเทศที4คุณอาศยัอยู ่
หรือสถานที4ที4มีการกล่าวหาวา่มีการละเมิดเกิดขึKน 

โปรดทราบ: 

• ช่วงเวลา: เราจะพยายามดาํเนินการตามคาํขอของคุณภายใน 30 วนั อยา่งไรกต็าม 
อาจมีการขยายระยะเวลาเนื4องจากเหตุผลเฉพาะที4เกี4ยวขอ้งกบัสิทธิทางกฎหมายที4เฉพาะ 

เจาะจง หรือความซบัซอ้นของคาํขอของคุณซึ4งในกรณีนีK เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบ 
• การจาํกดัการเข้าถงึ: ในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถใหคุ้ณเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทัKงหมดหรือบางส่วนได ้

เนื4องจากขอ้กาํหนดทางกฎหมาย หากเราปฏิเสธคาํขอเขา้ถึงของคุณ เราจะแจง้เหตุผลในการปฏิเสธใหคุ้ณทราบ 
• สิDงทีDเราอาจต้องการจากคุณ: เราอาจตอ้งขอขอ้มูลจาํเพาะจากคุณเพื4อช่วยยนืยนัตวัตนและรับรองวา่สามารถมอบสิทธ̂ิใน 

การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือเพื4อใชสิ้ทธ̂ิอื4นๆ ของคุณ) ได ้
การดาํเนินการนีK เป็นมาตรการรักษาความปลอดภยัเพื4อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลจะไม่ 

เปิดเผยต่อบุคคลใดกต็ามที4ไม่มีสิทธ̂ิไดรั้บ นอกจากนีK เราอาจติดต่อคุณเพื4อขอขอ้มูลเกี4ยวกบัคาํขอของคุณเพิ4มเติม 
เพื4อที4เราจะตอบกลบัไดร้วดเร็วยิ4งขึKน 

• ใช้สิทธิทางกฎหมายของคุณ ในการใชสิ้ทธิทางกฎหมายของคุณ โปรดติดต่อเราเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือแบบขอ้ความ เช่น 
อีเมลหรือจดหมาย นอกจากนีKยงัสามารถติดต่อกบัเจา้หนา้ที4คุม้ครองขอ้มูลประจาํภูมิภาคของเราไดโ้ดยตรง 

ภูมภิาค เจ้าหน้าทีDคุ้มครองข้อมูล 

อเมริกา 

 
dpo.americas@gfk.com 
 

GfK Custom Research, LLC 
Attn: Data Protection Officer 
200 Liberty Street, 4th Floor 
New York, 10281 
USA 

เอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง ตุรกี แอฟริกา (APAC 
& META) 

 
dpo-apacmeta@gfk.com 
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ภูมภิาค เจ้าหน้าทีDคุ้มครองข้อมูล 

GfK Asia Pte Ltd 
Attn: Data Protection Officer 
Visioncrest Commercial 103 Penang Road #05-
01/05 
Singapore 238467 
Singapore 

ยโุรป (ยกเวน้สหราชอาณาจกัรและสวติเซอร์แลนด)์ 

 
dpo@gfk.com 
 

GfK SE 
Attn: William Hammon 
Sophie-Germain-Strasse 3-5 
90443 Nuremberg 
Germany 

สหราชอาณาจกัร 

 
DataProtectionOfficerGfKUK@gfk.com 
 

GfK UK Limited 
Attn: Data Protection Officer 
Level 18 
25 Canada Square 
Canary Wharf 
London E14 5LQ 
United Kingdom 

สวติเซอร์แลนด ์

 
dpo.ch@gfk.com 
 
GfK Switzerland AG 
Attn: Data Protection Officer 
Suurstoffi 18 
Rotkreuz 6343 
Switzerland 

 


