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1. ภาพรวม
GfK เป็ นบริ ษทั ในประเทศเยอรมนีซ4 ึงเป็ นคู่คา้ ที4ได้รับการไว้วางใจในการวิจยั ตลาด การให้คาํ ปรึ กษาทางธุรกิจ
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบให้คาํ แนะนํา (Prescriptive Data Analytics)
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนีKจะกําหนดข้อมูลเกี4ยวกับวิธีที4 GfK
เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเมื4อคุณมีปฏิสมั พันธ์กบั เรา
เราจะกําหนดประกาศความเป็ นส่ วนตัวเพิ4มเติมในกรณี ที4จาํ เป็ น เช่น
หากคุณเข้ามามีส่วนร่ วมในบัญชีรายชื4อหรื อกิจกรรมการวิจยั ตลาดของเรา
ข้อมูลส่ วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใดที4เกี4ยวข้องกับคุณซึ4งใช้ระบุตวั ตนในฐานะปั จเจกบุคคลได้
ยกเว้นข้อมูลที4ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณถูกลบออกไป (ข้อมูลที4ไม่ระบุตวั ตน)
เราตรวจสอบประกาศความเป็ นส่ วนตัวอย่างสมํ4าเสมอ และขอแนะนําให้คุณอ้างถึงประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนีKเป็ นประจํา
GfK ประกอบด้วยนิติบุคคลตามรายชื4อ นีK โดยรวมกันเป็ น "GfK Group" GfK SE
เป็ นนิติบุคคลที4รับผิดชอบในประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนีKและออกประกาศในนามของ GfK Group
GfK SE
Sophie-Germain-Strasse 3-5
90443 Nuremberg
Germany
จดทะเบียนพาณิ ชย์ที4ศาลแขวง: Nuremberg HRB 25014
เมื4ออ้างถึงคําว่า "GfK" "เรา" หรื อ "ของเรา" ในประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนีK เรากําลังอ้างถึงนิติบุคคลที4เกี4ยวข้องของ GfK
Group ที4รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่านิติบุคคลใดของ GfK
เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ เมื4อคุณเป็ นเจ้าของข้อมูล
GfK ได้แต่งตัKงเจ้าหน้าที4คุม้ ครองข้อมูล (Data Protection Officer: DPO) ตามที4ระบุไว้ในรายชื4อบริ ษทั ในเครื อ GfK
หากมีขอ้ สงสัยเกี4ยวกับประกาศความเป็ นส่ วนตัวฉบับนีKหรื อข้อปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลของเรา โปรดติดต่อที4 dpo@gfk.com

1.1 หมวดหมู่ของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ ประมวลผล และโอนข้อมูลส่ วนบุคคลหลากหลายชนิดโดยขึKนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมข้อมูลในหมวดหมู่ที4จาํ เป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะเท่านัKน
ข้อมูลส่ วนบุคคลที4เราเก็บรวบรวมจะรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนีK
ข้ อมูลการติดต่ อ ได้แก่ ชื4อจริ ง ชื4อกลาง นามสกุล ชื4อบริ ษทั ตําแหน่งงาน/บทบาทหน้าที4 ที4อยูอ่ ีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของบริ ษทั
ที4อยูส่ าํ หรับเรี ยกเก็บเงินของบริ ษทั ที4อยูก่ ารส่ งไปรษณี ย ์ ที4อยูอ่ ีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
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ข้ อมูลการสมัครงาน ได้แก่ ข้อมูลที4เราเก็บรวบรวมจากคุณหากคุณสมัครงานที4 GfK เช่น ข้อมูลเกี4ยวกับชีวติ การทํางาน
ข้อมูลที4อยูใ่ นประวัติยอ่ ใบรับรองการสําเร็ จการศึกษาหรื อใบรับรองอื4นที4เกี4ยวข้อง ข้อมูลอ้างอิงถึงนายจ้าง
ข้ อมูลทางการเงิน ได้แก่ รายละเอียดบัญชีธนาคารและบัตรชําระเงิน รายละเอียดการชําระเงินให้คุณหรื อการรับเงินจากคุณ
ตลอดจนรายละเอียดเกี4ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที4คุณเคยซืKอจากเรา
ข้ อมูลการจราจรทางอินเทอร์ เน็ต (Internet Log-Data) ได้แก่ ที4อยูอ่ ินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address)
รู ปแบบและเวอร์ชนั ของเบราว์เซอร์ การตัKงค่าเขตเวลาและตําแหน่ง ชนิดและเวอร์ชนั ของปลักX อินเบราว์เซอร์
ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื4นบนอุปกรณ์ที4ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเกี4ยวกับวิธีที4คุณใช้เว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา ข้อมูลที4ช่วยระบุอุปกรณ์ เช่น รหัสโฆษณาของอุปกรณ์มือถือ รหัสคุกกีK
(โปรดอ่านที4นโยบายการใช้คุกกีKของเรา)
ข้ อมูลบัญชีผู้ใช้ ได้แก่ รหัสรับรองการเข้าสู่ ระบบ (ชื4อผูใ้ ช้หรื อสิ4 งระบุตวั ตนที4คล้ายคลึง รหัสผ่าน/รหัสผ่านแบบแฮช) การกําหนดค่า
และความคิดเห็นที4คุณให้ไว้กบั เรา
ข้ อมูลการตลาดและการสืD อสาร ได้แก่ ความชอบส่ วนตัวในการรับสื4 อทางการตลาดจากเราและจากบุคคลที4สาม
ช่องทางการสื4 อสารที4คุณต้องการ
ข้ อมูลวิจยั หมายถึงข้อมูลส่ วนบุคคลทุกประเภทที4เราเก็บรวบรวมจากคุณระหว่างการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมวิจยั
ของเรา ข้อมูลการวิจยั จะรวมถึงข้อมูลในหมวดหมู่ดงั ต่อไปนีK
ตามที4ได้ให้รายละเอียดในนโยบายความเป็ นส่ วนตัวและใบขอความยินยอมสําหรับกิจกรรมวิจยั ตลาด
ที4เกี4ยวข้อง
ข้ อมูลการสํ ารวจ ได้แก่ คําตอบของคุณจากแบบสํารวจ ทัKงรู ปแบบออนไลน์ แบบเขียนกระดาษ หรื อทางโทรศัพท์
รวมถึงข้อมูลที4ใช้ในเชิงประชากรศาสตร์ เช่น ชื4อ วันเดือนปี เกิด อายุ เพศ ข้อมูลการศึกษาและระดับรายได้ อาชีพ สถานะสมรส
จํานวนบุตรในครอบครัว เป็ นต้น
ข้ อมูลการวัดผลสืD อ ได้แก่ ข้อมูลที4เกี4ยวข้องกับการใช้งานโทรทัศน์และสื4 ออินเทอร์เน็ต ภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ต
แพลตฟอร์มสื4 อสังคมออนไลน์และสตรี มมิง และช่องสื4 อออนไลน์อื4นๆ และอุปกรณ์ดิจิทลั โดยทัว4 ไป
ข้ อมูลพฤติกรรมการจับจ่ าย ได้แก่ ข้อมูลเกี4ยวกับการใช้จ่ายในครอบครัวของคุณ
ข้อมูลวิจยั อาจรวมไปถึงหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที4มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ตามที4อธิบายต่อไปนีK
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีมD คี วามอ่ อนไหว (Sensitive Data)
หมายถึงข้อมูลส่ วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษที4เปิ ดเผยเชืKอชาติหรื อชาติพนั ธุ์ดK งั เดิม ความเห็นทางการเมือง ความเชื4อทางปรัชญาหรื อศาสนา
การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวมาตรสําหรับระบุตวั ตนบุคคลธรรมดา สุ ขภาพ
รสนิยมทางเพศหรื อมุมมองเพศวิถีส่วนบุคคล
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1.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของเด็ก
เราจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็กตามขอบเขตที4กฎหมายอนุญาตเท่านัKน
หากมีกรณี ที4จาํ เป็ นเราจะขอความยินยอมล่วงหน้าจากผูป้ กครองตามกฎหมาย
หากเราตรวจสอบพบว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของเด็กถูกเก็บรวบรวมโดยไม่มีวตั ถุประสงค์ เราจะลบข้อมูลนัKนโดยไม่ให้มีการล่าช้าเกินควร

1.3 หากคุณไม่ ประสงค์ ให้ ข้อมูลส่ วนบุคคล จะเป็ นอย่ างไร
การมีส่วนร่ วมในการวิจยั ตลาดเป็ นแบบสมัครใจเสมอ คุณจะหยุดการเข้าร่ วมและ/หรื อการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลได้ทุกเมื4อ
หากคุณเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อสิK นสุ ดการเป็ นสมาชิกในบัญชี
รายชื4อ คุณจะไม่ได้รับสิ ทธิ^ในการศึกษาอีกต่อไป รวมถึงผลตอบแทนและการชดเชยใดๆ
ที4ควรได้จะมอบให้แก่สมาชิกและผูเ้ ข้าร่ วมรายอื4นต่อไป
หากการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที4คุณเป็ นคู่สญ
ั ญา และคุณไม่สามารถให้ขอ้ มูลที4จาํ เป็ นได้
เราจะยกเลิกบริ การภายใต้สญ
ั ญานัKน ในกรณี นK ี เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
หากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจําเป็ นต้องสิK นสุ ดความสัมพันธ์ทางการจ้างงานกับคุณ และคุณไม่อาจให้ขอ้ มูลตามที4ร้องขอได้
เราอาจดําเนินการสมัครงานของคุณไม่ได้

2. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเ4 ราเก็บรวบรวมจากคุณในกิจกรรม
การวิจยั ตลาด
ในส่ วนถัดไป เราจะอธิบายสถานการณ์ทวั4 ไปที4เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อข้อมูลของคุณเมื4อมีส่วนร่ วมการวิจยั ตลาดของเรา
เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลวิจยั จากคุณเมื4อคุณเข้าร่ วมกิจกรรมวิจยั ตลาดของเรา เช่น
การตอบแบบสํารวจและการลงทะเบียนเข้าคณะวิจยั

2.1 สมาชิกในบัญชีรายชืD อกลุ่มวิจยั ตลาดของ GfK
เราเสนอการมีส่วนร่ วมในคณะต่างๆ ซึ4งคุณสามารถลงทะเบียนได้ตามคํารับเชิญ
หากคุณเข้าร่ วมกลุ่ม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อของคุณ ในระหว่างการเข้าร่ วม คุณจะถูกขอให้เข้าร่ วมในโครงการวิจยั และ GfK
จะเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสํารวจและข้อมูลการวัดพฤติกรรม หากการวิจยั เป็ นแบบใช้อินเทอร์เน็ต
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ตด้วย

2.2 ผู้ตอบแบบสํ ารวจให้ กบั GfK ทีอD ยู่นอกกลุ่มบัญชีรายชืD อของเรา
คุณอาจได้รับเชิญให้เข้าร่ วมการสํารวจเพื4อวิจยั ตลาดของเราแม้วา่ คุณจะไม่ได้ลงทะเบียนเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมกับ GfK ก็ตาม
ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ4งต่อไปนีK GfK
จะรับหน้าที4เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลสําหรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ต
ในขณะที4ฝ่ายอื4นอาจต้องรับผิดชอบในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลประเภทอื4นที4เกี4ยวข้องกับคุณ
4

2.2.1 ความร่ วมมือกับบริษทั วิจยั ตลาดอืDนๆ
หากคุณลงทะเบียนเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมกับบริ ษทั วิจยั ตลาดอื4นๆ หรื อผูด้ าํ เนินการกลุ่มคุณอาจได้รับคําเชิญให้เข้าร่ วมการสํารวจที4จดั ทําโดย GfK
เป็ นครัKงคราว ในกรณี นK ี บริ ษทั อื4นต้องรับผิดชอบในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ เช่น ชื4อ ที4อยู่ หรื ออีเมล ในกรณี พิเศษ
หากมีความเป็ นไปได้ที4ขอ้ มูลวิจยั ที4เราเก็บรวบรวมสามารถระบุตวั ตนคุณในฐานะปั จเจกบุคคลได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
2.2.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีลD ูกค้ าของเราให้ มา
เราอาจได้รับข้อมูลการติดต่อของคุณจากบริ ษทั ลูกค้าที4มอบหมายให้เราทําการสํารวจในนามของ
พวกเขากับกลุ่มคนเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจจะส่ งรายชื4อผูบ้ ริ โภคปลายทางให้เราเพื4อวัตถุประสงค์นK ี ในกรณี นK ี
ลูกค้าของเราเป็ นผูค้ วบคุมทัKงข้อมูลการติดต่อของคุณและข้อมูลที4เก็บรวบรวมจากคุณในระหว่างการสํารวจ ในกรณี เช่นนีK
เราจะเปิ ดเผยตัวตนของลูกค้าที4ให้ขอ้ มูลการติดต่อของคุณกับเรา
2.2.3 ผู้เข้ าร่ วมทีสD ่ ุ มเลือกในการสํ ารวจผ่ านโทรศัพท์
ในบางประเทศเราอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์จากไดเรกทอรี สาธารณะและ/หรื อใช้หมายเลขที4เราสร้าง
ขึKนโดยอัตโนมัติตามหมายเลขจากแหล่งข้อมูลสาธารณะโดยใช้อลั กอริ ทึมที4ได้รับการอนุมตั ิจาก
อุตสาหกรรม ดังนัKน เราอาจโทรศัพท์ไปยังหมายเลขของคุณแม้วา่ คุณจะไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะก็ตาม
หากคุณได้รับโทรศัพท์จาก GfK หรื อพันธมิตรทางธุรกิจของเราและถูกขอให้ตอบคําถาม เช่น คําถามเกี4ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์
แต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณนอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ในครอบครอง
คําตอบของคุณในแบบสํารวจทางโทรศัพท์จะเก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตวั ตนและจะไม่เก็บข้อมูลพร้อมกับ
หมายเลขโทรศัพท์ หากคุณได้รับสุ่ มเลือกให้เข้าร่ วมการสํารวจและได้รับโทรศัพท์จากเรา
แต่ปฏิเสธที4จะเข้าร่ วมและต้องการให้เราไม่โทรศัพท์ถึงคุณในอนาคต โปรดแจ้งให้เราทราบ
และเราจะเพิ4มหมายเลขของคุณในรายชื4อห้ามติดต่อ

2.3 การวัดจากผู้ชมออนไลน์
เราเก็บรวบรวมข้อมูลการวัดผลจากสื4 อหากคุณมีส่วนร่ วมในกลุ่มการวัดจากผูช้ มของเรา
เราดําเนินการดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยีการติดตามและตรวจวัดบนเว็บที4ใช้ฮาร์ดแวร์หรื อซอฟต์แวร์ เช่น แอปติดตาม
ส่ วนเสริ มของเบราว์เซอร์ มิเตอร์ทีวี และเราเตอร์อินเทอร์เน็ตที4เป็ นกรรมสิ ทธิ^ คุกกีKและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที4คล้ายกัน เช่น
การพิมพ์ลายนิKวมืออุปกรณ์ดิจิทลั

2.4 ข้ อมูลพฤติกรรมการจับจ่ าย
หากคุณมีส่วนร่ วมในบัญชีรายชื4อผูบ้ ริ โภคของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการจับจ่ายของคุณ
เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แอปมือถือและอุปกรณ์ที4คุณใช้สแกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ที4คุณซืKอ ถ่ายรู ปใบเสร็ จ
หรื อเพียงแค่ขอให้คุณป้อนข้อมูลเกี4ยวกับการซืKอของคุณลงในแบบฟอร์มออนไลน์
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2.5 วิธีทเีD ราใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในฐานะผู้เข้ าร่ วมการวิจยั ตลาด
เราใช้ขอ้ มูลการติดต่อของคุณเพื4อสื4 อสารกับคุณโดยตรง เช่น
ใช้เพื4อแจ้งให้คุณทราบเกี4ยวกับข้อกําหนดและนโยบายหรื อกฎของคณะกรรมการ
ตลอดจนสิ4 งจูงใจหรื อการจับรางวัล/การชิงโชคที4เราเสนอให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมผ่านจดหมายข่าวทางอีเมล
เพื4อเชิญคุณเข้าร่ วมการสํารวจและกลุ่มกิจกรรมอื4นๆ เพื4อเลือกผูเ้ ข้าร่ วมการสํารวจเฉพาะ โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
โดยทัว4 ไป เราประมวลผลข้อมูลการวิจยั ของคุณโดยไม่อนุญาตให้ผรู ้ ับข้อมูลระบุตวั ตนของคุณในฐานะ
ปัจเจกบุคคลได้ เราจะรวมข้อมูลการวิจยั ของผูต้ อบแบบสอบถามหลายคนและสร้างข้อมูลรวมแบบนิรนาม
ในบางกรณี เราอาจรายงานข้อมูลวิจยั ในระดับผูเ้ ข้าร่ วม โดยใช้นามแฝงที4กาํ หนดขึKนภายใน (ตัวเลขหรื อรหัส)
ผูร้ ับข้อมูลจะไม่สามารถระบุตวั ตนของคุณจากนามแฝงนีKได้
หากมีความเป็ นไปได้ที4ผรู ้ ับข้อมูลวิจยั ระบุตวั ตนของคุณในฐานะปั จเจกบุคคลได้ ทัKงทางตรงหรื อจากการรวมกับข้อมูลอื4น
เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและขอความยินยอมในกรณี จาํ เป็ น
เราใช้ขอ้ มูลการวัดผลสื4 อและพฤติกรรมการจับจ่ายเพื4อเพิ4มข้อมูลการวิจยั ที4เก็บรวบรวมไว้ เพื4อส่ งข้อมูลเชิงลึกแก่ลูกค้าของเรา

3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเ4 ราเก็บรวบรวมจากคุณนอกเหนือ
กิจกรรมวิจยั ตลาดของเรา
3.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเD ราได้ รับผ่ านการติดต่ อโดยตรง
คุณสามารถส่ งข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้ และข้อมูลทางการเงินกับให้เราโดยกรอกแบบฟอร์มหรื อติดต่อกับเราทางไปรษณี ย ์
โทรศัพท์ อีเมล หรื อช่องทางอื4นได้ ซึ4งรวมไปถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที4คุณให้เมื4อคุณทํากิจกรรมดังต่อไปนีK
•
•
•
•
•
•
•
•

เยีย4 มชมหรื อสร้างบัญชีผใู ้ ช้บนเว็บไซต์ GfK
ร้องขอหรื อใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของเรา
ทําสัญญากับเรา
สมัครเข้าทํางานกับเรา
ติดตามบริ การหรื อผลงานตีพิมพ์
ร้องขอสื4 อทางการตลาด
เข้าร่ วมการแข่งขันหรื อโปรโมชัน4 หรื อเข้าร่ วมการสํารวจความคิดเห็นของลูกค้า
ให้ความคิดเห็นหรื อติดต่อเรา

3.2 แหล่ งข้ อมูลทีเD ปิ ดเผยต่ อสาธารณะ
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ4มเติม (ข้อมูลการติดต่อ)
เกี4ยวกับคุณในฐานะที4เป็ นตัวแทนของลูกค้าหรื อบุคคลที4สนใจจากแหล่งข้อมูลที4เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
แหล่งข้อมูลดังกล่าวส่ วนใหญ่คือแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เช่น เครื อข่ายเพื4อการประกอบอาชีพอย่าง linked.in และ XING
และยังรวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษทั ที4เกี4ยวข้องและเว็บไซต์อื4นๆ แต่ไม่จาํ กัดเพียงแหล่งข้อมูลนีKเท่านัKน
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3.3. เราใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณเพืDออะไร
เราจะใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพื4อวัตถุประสงค์ที4เราเก็บรวบรวมและเพื4อวัตถุประสงค์ที4สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมในการเก็บรวบรว
มข้อมูลเท่านัKน

3.4 การสืD อสารกับคุณในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ
เราประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณหากคุณเป็ นลูกค้าที4มีศกั ยภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา ลูกค้าปั จจุบนั
หรื อผูใ้ ห้บริ การสําหรับการสร้างและดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ
หากคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราเพื4อรับเนืKอหา จดหมายข่าว หรื อเพื4อเข้าร่ วมการสัมมนาทางเว็บ หรื อคุณติดต่อเราทางอีเมลหรื ออื4นๆ
เราจะประมวลผลข้อมูลการติดต่อของคุณและข้อมูลใดๆ
ที4คุณส่ งผ่านแบบฟอร์มบนเว็บของเราหรื อส่ งอีเมลถึงเราตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนีK:
•
•
•
•
•

เพื4อสื4 อสารเกี4ยวกับบริ การของเรา
เพื4อแจ้งให้คุณทราบเกี4ยวกับนโยบายและข้อกําหนดของเรา
เพื4อตอบรับคําร้องของคุณ
เพื4อเชิญคุณเข้าร่ วมการสํารวจความคิดเห็นของลูกค้า
เพื4อจัดกิจกรรมที4คุณลงทะเบียนไว้

เราประมวลข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ต และข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้ของคุณเพื4อให้บริ การแก่คุณ
และเพื4อให้เข้าใจวิธีที4คุณใช้โซลูชนั ของเราได้ดีขK ึน

3.5 ความยินยอมทางการตลาด
หากคุณลงชื4อสมัครใช้งานหรื อเลือกรับคําเชิญเข้าร่ วมการสัมมนาผ่านเว็บและกิจกรรมแบบไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย บทความเกี4ยวกับผูน้ าํ ทางความคิด หรื ออีเมลประกาศเกี4ยวกับผลิตภัณฑ์
เราจะขอความยินยอมจากคุณในการใช้ที4อยูอ่ ีเมลของคุณเพื4อจุดประสงค์นK ี
เราอาจใช้ขอ้ มูลการติดต่อ ข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ต
และข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้เพื4อทําความเข้าใจให้ดียงิ4 ขึKนเกี4ยวกับสิ4 งที4คุณสนใจและวิธีที4ดีที4สุดที4จะนําเสนอ
เนืKอหานีKให้กบั คุณ
เราจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที4จะแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณกับบุคคลที4สามเพื4อ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด
คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลการสื4 อสารทางการตลาดได้ทุกเมื4อ โดยคลิกที4ลิงก์เพื4อ "ยกเลิกการสมัคร"
ที4ดา้ นล่างของอีเมลทางการตลาดที4เราส่ งถึงคุณ
หากคุณเลือกที4จะไม่รับข้อมูลการสื4 อสารทางการตลาดดังกล่าว ข้อมูลส่ วนบุคคลที4ให้เราไว้ซ4 ึงเป็ นผลมาจากการซืKอผลิตภัณฑ์/บริ การ
การลงทะเบียนการรับประกัน ประสบการณ์ใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อธุรกรรมอื4นๆ จะยังคงประมวลผลต่อไป
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3.6 ผู้สมัครงาน
หากคุณสมัครตําแหน่งงานใน GfK
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อและข้อมูลในใบสมัครงานของคุณเพื4อตัดสิ นใจเกี4ยวกับข้อสรุ ปที4เป็ นไปได้ของสัญญาจ้างงาน
หากเรากําหนดหมวดหมู่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณเพิ4มเติมในระหว่างขัKนตอนการสมัครงาน
หรื อตัKงใจใช้ขอ้ มูลนีKเพื4อวัตถุประสงค์อื4นนอกเหนือจากที4ระบุไว้ขา้ งต้น
เราจะให้ขอ้ มูลทัKงหมดล่วงหน้าตามที4กฎหมายกําหนดผ่านประกาศความเป็ นส่ วนตัวเพิ4มเติม

4. ข้ อมูลการจราจรทางอินเทอร์ เน็ต (Internet Log-Data)
หากคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของเรา รวมถึงแอปพลิเคชันบนคลาวด์หรื อออนไลน์
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ตที4เกี4ยวกับอุปกรณ์ การเรี ยกดู และรู ปแบบการใช้งานของคุณโดยอัตโนมัติ
เราใช้ขอ้ มูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ตเพื4อเสริ มสร้างประสบการณ์ของผูใ้ ช้ และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ ความเป็ นมิตรต่อผูใ้ ช้
และความปลอดภัยของแบบสํารวจและโซลูชนั อื4นๆ และเพื4อวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ
นอกจากนีKเรายังอาจใช้ขอ้ มูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ตเพื4อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดการตรวจสอบ
ภายในและภายนอก วัตถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัยของข้อมูล หรื อเพื4อปกป้องหรื อบังคับใช้สิทธิ ความเป็ นส่ วนตัว ความปลอดภัย
หรื อทรัพย์สินของเราหรื อของบุคคลอื4น รวมถึงการป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกง การขัดขวางบริ การหรื อระบบสารสนเทศของเรา
เราอาจจําเป็ นต้องใช้และเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลด้วยเหตุผลทางกฎหมายและการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนด เช่น การป้องกัน การตรวจจับ หรื อการสอบสวนอาชญากรรม การสู ญหาย
หรื อสถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ

5. คุกกีแD ละเทคโนโลยีทคี4 ล้ ายคลึง
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเกี4ยวกับคุณโดยใช้คุกกีK บันทึกเซิร์ฟเวอร์ และเทคโนโลยีอื4นๆ
ที4คล้ายคลึงกันหากคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของเรารวมถึงแอปพลิเคชันบนคลาวด์หรื อออนไลน์ นอกจากนีK
เราอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวหากคุณเยีย4 มชมเว็บไซต์อื4นโดยใช้คุกกีKและเทคโนโลยีที4คล้ายคลึงกัน
ของเรา
คุณสามารถตัKงค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกีKของเบราว์เซอร์ทK งั หมดหรื อบางส่ วน หรื อเพื4อแจ้งเตือนคุณเมื4อเว็บไซต์ตK งั ค่าหรื อเข้าถึงคุกกีK
หากคุณปิ ดใช้งานหรื อปฏิเสธคุกกีK โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราบางส่ วนอาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรื ออาจทํางานไม่ถูกต้อง

6. บุคคลทีส4 ามหรื อแหล่ งข้ อมูลทีเ4 ปิ ดเผยต่ อสาธารณะ
เราอาจจะได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจากบุคคลที4สามหรื อแหล่งข้อมูลสาธารณะ ในกรณี เหล่านีK
เราจะแจ้งให้คุณทราบภายในหนึ4งเดือนหลังได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ หรื อหากข้อมูลมีไว้เพื4อสื4 อสารกับคุณ
เราจะแจ้งให้คุณทราบในการสื4 อสารกับคุณครัKงแรก ในฐานะที4เป็ นส่ วนหนึ4งของการสื4 อสาร
เราจะเปิ ดเผยแหล่งที4มาของข้อมูลที4เราได้รับและให้ขอ้ มูลทัKงหมดที4จาํ เป็ นตามกฎหมายความเป็ น
ส่ วนตัวที4บงั คับใช้ ซึ4งรวมถึงข้อมูลที4เราได้รับโดยเฉพาะจากแหล่งที4มาที4แน่นอนและวิธีที4เราตัKงใจจะใช้ ในกรณี ที4เหมาะสม
เราจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที4เกี4ยวข้องกับคุณจากแหล่งอื4นๆ
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ในบางกรณี แหล่งที4มาของข้อมูลส่ วนบุคคลที4เกี4ยวข้องกับคุณคือลูกค้าของ GfK ตัวอย่างเช่น บริ ษทั
โฆษณาหรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์อาจให้ขอ้ มูลเกี4ยวกับการเปิ ดรับสื4 อโฆษณาหรื อสื4 อออนไลน์
ของคุณ เราใช้ขอ้ มูลนีKเพื4อเพิ4มพูนข้อมูลนีKดว้ ยข้อมูลที4เราเก็บรวบรวมจากคุณก่อนหน้านีKในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ตลาด
เพื4อจัดเตรี ยมสถิติแบบรวมที4ไม่ระบุตวั ตนซึ4งลูกค้าจะนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตน
นอกจากนีK เรายังประมวลข้อมูลส่ วนบุคคลที4เก็บรวบรวมโดยใช้เครื4 องมือวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลที4สาม เช่น
Brandwatch (www.brandwatch.com)
ที4เก็บข้อมูลในสื4 อสังคมออนไลน์ซ4 ึงได้รับการเผยแพร่ ในโปรไฟล์หรื อช่องทางแบบเปิ ดบนเครื อข่ายหรื อแพลตฟอร์มจําพวกเฟซบุก๊
(Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) กระทูอ้ อนไลน์สาธารณะ
หรื อพอร์ทลั การให้คะแนนร้านค้าออนไลน์ (เช่น eBay หรื อ Amazom) GfK
อาจใช้ขอ้ มูลที4คุณเปิ ดเผยต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์มสื4 อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์อื4นๆ
เพื4อให้ลูกค้าได้รับรายงานรวมและลิงก์ที4เกี4ยวข้องกับข้อมูลสาธารณะอย่างเป็ นระบบ
โปรดดูที4ขอ้ 3.2 "แหล่งข้อมูลที4เปิ ดเผยต่อสาธารณะ"

7. ฐานทางกฎหมายของการประมวลผล
เราจะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที4อธิบายไว้ขา้ งต้นเท่านัKน
เราประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณตามที4กฎหมายอนุญาตเท่านัKน
•
•
•
•
•
•

และต้องได้รับความยินยอมจากคุณเพื4อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ เช่น
เราต้องได้รับการยินยอมจากคุณเมื4อดําเนินกิจกรรมวิจยั ตลาด
สําหรับการเตรี ยมหรื อปฏิบตั ิตามสัญญาที4ทาํ กับคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะลูกค้าหรื อพนักงานของ GfK
เพื4อปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น
หากเราจําเป็ นต้องตอบรับคําร้องจากหน่วยงานของรัฐหรื อเพื4อปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษี
หากจําเป็ น เพื4อปกป้องผลประโยชน์สูงสุ ดของคุณ เช่น สถานการณ์คุกคามชีวติ
หากจําเป็ น เพื4อประโยชน์สาธารณะ ตัวอย่างเช่น
เมื4อเราทําการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์โดยร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยหรื อในนามของมหาวิทยาลัย
หากจําเป็ น เพื4อวัตถุประสงค์ทางผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หรื อของบุคคลที4สาม) และผลประโยชน์
สิ ทธิและเสรี ภาพขัKนพืKนฐานของคุณจะไม่ลบล้างผลประโยชน์เหล่านัKน ตัวอย่างเช่น
เราใช้การประมวลผลตามผลประโยชน์ที4ชอบด้วยกฎหมายของเรา เมื4อมีส่วนร่ วมกับลูกค้าและปกป้องระบบ

8. การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลเพื4อให้ สอดคล้ องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย
เราอาจจําเป็ นต้องใช้และเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลเพื4อให้เป็ นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อกําหนดการเก็บรักษาตามกฎหมาย
เช่น กฎหมายการค้าและภาษี
ตลอดจนภาระผูกพันทางกฎหมายของเราในการรักษาความปลอดภัยของการประมวลผลตามกฎหมายความเป็ นส่ วนตัวที4บงั คับใช้
(ดูตวั อย่างที4ขอ้ 4 ข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เน็ต)
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9. การโอนและแบ่ งปันข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราอาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที4สามตามฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ4งประการและเพื4อวัตถุประสงค์ตามที4ระบุไว้ขา้ งต้น
เราต้องการให้ผรู ้ ับทุกคนมัน4 ใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณและปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที4บงั คับใช้
ในบางครัKง เราจําเป็ นต้องโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังประเทศนอกสมาชิกสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป (EEA) การโอนข้อมูลส่ วนบุคคลใดๆ ไปยังประเทศอื4นๆ
นอกเหนือจากประเทศที4มีการพิจารณามาตรฐานคุม้ ครองที4เพียงพอต่อระดับการคุม้ ครองข้อมูลโดย
คณะกรรมาธิการยุโรป ซึ4งเกิดขึKนบนพืKนฐานของข้อตกลงตามสัญญาโดยใช้ขอ้ สัญญามาตรฐานที4รับรองโดย
คณะกรรมาธิการยุโรปหรื อมาตรการป้องกันที4เหมาะสมอื4นๆ ตามกฎหมายที4บงั คับใช้

9.1 ภายใน GfK
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอาจโอนไปยังบริ ษทั ในเครื อ GfK Group อย่างน้อยหนึ4งแห่งตามความจําเป็ นในการประมวลผลข้อมูล
การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การเพิ4มคุณค่า และการผนวกข้อมูล เพื4อให้คุณเข้าถึงบริ การหรื อการสนับสนุนลูกค้าของเรา
หรื อปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ที4เราเก็บรักษาข้อมูลไว้

9.2 ผู้ให้ บริการและพันธมิตรของ GfK
หากจําเป็ นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เราจะแบ่งปั นข้อมูลส่ วนบุคคลกับบุคคลดังต่อไปนีK
•

•
•

ผูใ้ ห้บริ การ เช่นแต่ไม่จาํ กัดเพียง บริ ษทั โฮสติKง คอลล์เซ็นเตอร์ และผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ4งผูกพันโดยสัญญาในการใช้ขอ้ มูลเพื4อวัตถุประสงค์ของเราและดําเนินตามคําแนะนําของเรา
โดยเฉพาะ
ที4ปรึ กษามืออาชีพและผูใ้ ห้บริ การที4ทาํ หน้าที4เป็ นผูค้ วบคุมตามสิ ทธิ^ของตนเองหรื อร่ วม
รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลกับเรา เช่น บริ ษทั ประกันภัยและบริ การด้านบัญชี
ตลอดจนผูร้ ับที4ตอ้ งทําหน้าที4รักษาความลับอย่างมืออาชีพ รวมทัKงทนายความ ธนาคาร และผูต้ รวจสอบภายนอก

9.3 การโอนธุรกิจ
เราโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลในขอบเขตที4เหมาะสม และหากจําเป็ นในระหว่างการปรับโครงสร้างบริ ษทั การควบรวมกิจการ
หรื อการขายหรื อการโอนทรัพย์สินอื4นๆ
เราตรวจสอบว่าฝ่ ายที4รับข้อมูลตกลงที4จะเคารพข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในลักษณะที4สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที4บงั คับใช้และวัต
ถุประสงค์ดK งั เดิมของการเก็บรวบรวมข้อมูล
เราจะยังคงรักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคลและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลที4ได้รับผลกระทบทราบก่อนที4
ข้อมูลส่ วนบุคคลจะถูกโอนไปยังผูค้ วบคุมรายอื4น
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9.4 องค์ กรสาธารณะ
เราจะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั องค์กรสาธารณะเมื4อมีกฎหมายกําหนดไว้เท่านัKน ตัวอย่างเช่น GfK จะตอบรับคําร้องของศาล
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานรัฐ
ซึ4งรวมไปถึงหน่วยงานนอกประเทศที4คุณพักอาศัยอยู่

10. เว็บไซต์ ของบุคคลทีส4 าม
เว็บไซต์ของเราตลอดจนพอร์ทลั และหน้าการลงทะเบียนสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ตลาดอาจมีลิงก์ไปยัง
เว็บไซต์ที4ไม่ได้มีส่วนเกี4ยวข้อง ควบคุม หรื อจัดการโดยเรา นโยบายและขัKนตอนที4เราอธิบายในที4นK ีไม่มีผลกับเว็บไซต์เหล่านัKน
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรื อความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลใดๆ ที4เก็บรวบรวมโดยบุคคลที4สามเหล่านีK
เราขอแนะนําให้ติดต่อเว็บไซต์เหล่านัKนโดยตรงเพื4อขอข้อมูลเกี4ยวกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัว

11. ความปลอดภัยของการประมวลผล
GfK ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างจริ งจัง เราใช้ระดับความปลอดภัยที4เหมาะสมกับข้อมูลส่ วนบุคคลที4โอน จัดเก็บ
หรื อประมวลผลโดย GfK โดยใช้กระบวนการทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์
และการบริ หารที4ดาํ เนินการเพื4อปกป้องข้อมูลจากการทําลายโดยไม่ตK งั ใจหรื อผิดกฎหมาย การลบ การสู ญหาย การเปลี4ยนแปลง
การเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
นโยบายและขัKนตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเรามีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับ
มาตรฐานสากลที4ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
และได้รับการตรวจสอบและปรับปรุ งอย่างสมํ4าเสมอตามความจําเป็ นในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของเรา
การเปลี4ยนแปลงเทคโนโลยี และข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ การเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจะมอบให้เฉพาะกับบุคลากร ผูใ้ ห้บริ การ
หรื อบริ ษทั ในเครื อ GfK ที4มีความจําเป็ นทางธุรกิจหรื อผูท้ ี4ตอ้ งการข้อมูลเพื4อปฏิบตั ิหน้าที4
ในกรณี ที4มีการละเมิดข้อมูลที4มีขอ้ มูลส่ วนบุคคล GfK จะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลที4เกี4ยวข้องทัKงหมด

12. การจัดเก็บและรักษาข้ อมูล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที4จาํ เป็ นอย่างมีเหตุผล เพื4อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที4เราเก็บรวบรวมไว้เท่านัKน
เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้เป็ นระยะเวลานานขึKนในกรณี ที4มีการร้องเรี ยน
หรื อหากเรามีเหตุผลอันควรเชื4อว่าจะมีการดําเนินคดีอนั เนื4องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเรา
ในการกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที4เหมาะสมสําหรับข้อมูลส่ วนบุคคล เราพิจารณาสิ4 งต่อไปนีK
•
•
•
•

ปริ มาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่ วนบุคคล
ความเสี4 ยงที4อาจเกิดอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคล
วัตถุประสงค์ที4เราประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณและเราสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
เหล่านัKนด้วยวิธีการอื4นหรื อไม่
และกฎหมายที4บงั คับใช้ ข้อบังคับ ภาษี การบัญชี การรายงาน หรื อข้อกําหนดอื4นๆ ที4เกี4ยวข้อง
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13. สิ ทธิทางกฎหมายของคุณ
คุณสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายที4เกี4ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณที4เรากําลังประมวลผลอยูไ่ ด้ GfK
จะเคารพสิ ทธิส่วนบุคคลของคุณและจะจัดการกับข้อกังวลของคุณอย่างเหมาะสม สิ ทธิ^ของคุณ ได้แก่
สิ ทธิPในการเพิกถอนความยินยอม: ในกรณี ที4การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลขึKนอยูก่ บั ความยินยอมของคุณ
คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนีKได้ทุกเมื4อโดยทําตามขัKนตอนที4อธิบายไว้ในแบบฟอร์มความ
ยินยอมที4เกี4ยวข้อง
สิ ทธิPในการแก้ ไข: คุณสามาถขอให้แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณได้
เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลที4ใช้อย่างต่อเนื4อง ถูกต้องสมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั และเกี4ยวข้อง
ตามข้อมูลล่าสุ ดที4มีให้เรา ในกรณี ที4เหมาะสม
เรามีพอร์ทลั อินเทอร์เน็ตแบบบริ การตนเองซึ4งผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของตนได้
สิ ทธิPในการจํากัด: คุณอาจขอให้เราจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ หาก
•
•
•
•

คุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาที4เราจําเป็ นต้องตรวจสอบ
ความถูกต้อง
การประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคุณขอให้จาํ กัดการประมวลผลแทนที4จะลบข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
เราไม่ตอ้ งการข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอีกต่อไป แต่คุณต้องการข้อมูลเหล่านีKเพื4อยืนยัน ใช้สิทธิ
หรื อโต้แย้งข้อเรี ยกร้องทางกฎหมาย หรื อ
คุณคัดค้านการประมวลผลในขณะที4เราตรวจสอบว่ามูลเหตุที4ชอบด้วยกฎหมายของเรามี
อํานาจเหนือคุณหรื อไม่

สิ ทธิPในการเข้ าถึง: คุณจะขอข้อมูลเกี4ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณจากเราได้ เพื4อให้แน่ใจว่าเราประมวลลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุณยังสามารถขอสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที4คุณให้ไว้กบั เราและอยูร่ ะหว่างการประมวลผลได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม
เราขอสงวนสิ ทธิ^ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมที4สมเหตุสมผลสําหรับสําเนาเพิ4มเติมแต่ละฉบับที4คุณร้องขอ
สิ ทธิPในการโอน: เราจะโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไปยังคุณหรื อบุคคลที4สามในกรณี ที4เป็ นไปได้ในทางเทคนิคตาม
คําขอของคุณ โดยมีเงื4อนไขว่าการประมวลผลจะขึKนอยูก่ บั ความยินยอมของคุณหรื อมีเหตุจาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิ
ตามสัญญา
สิ ทธิPในการลบ: คุณจะขอให้เราลบข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณได้ เมื4อ
•
•
•
•

ข้อมูลส่ วนบุคคลไม่จาํ เป็ นสําหรับกรณี ที4เกี4ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที4เก็บรวบรวมหรื อ
ประมวลผลข้อมูลนัKนอีกต่อไป
คุณมีสิทธิ^คดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณในภายหลัง (ดูดา้ นล่าง) และใช้สิทธิ^นK ีเพื4อคัดค้านการประมวลผล
การประมวลผลจะขึKนอยูก่ บั ความยินยอมของคุณ เมื4อคุณเพิกถอนความยินยอมก็จะไม่มีเหตุทางกฎหมายอื4นๆ
สําหรับการประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้รับการประมวลผลโดยมิชอบทางกฎหมาย

เว้นแต่การประมวลผลนัKนจําเป็ น
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•
•
•

สําหรับการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางกฎหมายซึ4งเราต้องประมวลผล
สําหรับข้อกําหนดการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย
สําหรับการจัดทํา ใช้สิทธิ หรื อโต้แย้งข้อเรี ยกร้องทางกฎหมาย

สิ ทธิPในการคัดค้ าน: คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเนื4องจากสถานการณ์ของคุณได้ทุกเมื4อ
โดยมีเงื4อนไขว่าการประมวลผลไม่ได้ขK ึนอยูก่ บั ความยินยอมของคุณ
แต่เป็ นไปตามผลประโยชน์ที4ชอบด้วยกฎหมายของเราหรื อของบุคคลที4สาม ในกรณี นK ี
เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณอีกต่อไป
เว้นแต่เราสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบธรรมที4น่าสนใจและผลประโยชน์ที4เหนือกว่าสําหรับการ
ประมวลผลหรื อเพื4อการจัดทํา ใช้สิทธิ หรื อการโต้แย้งข้อเรี ยกร้องทางกฎหมายได้ หากคุณคัดค้านการประมวลผล
โปรดระบุวา่ คุณต้องการให้ลบข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณหรื อจํากัดการประมวลผล
สิ ทธิในการยืDนเรืD องร้ องเรียน: ในกรณี ที4มีการกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎหมายความเป็ นส่ วนตัวที4เกี4ยวข้อง
คุณสามารถยืน4 เรื4 องร้องเรี ยนกับหน่วยงานกํากับดูแลด้านการคุม้ ครองข้อมูลในประเทศที4คุณอาศัยอยู่
หรื อสถานที4ที4มีการกล่าวหาว่ามีการละเมิดเกิดขึKน
โปรดทราบ:
•

•
•

•

ช่ วงเวลา: เราจะพยายามดําเนินการตามคําขอของคุณภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม
อาจมีการขยายระยะเวลาเนื4องจากเหตุผลเฉพาะที4เกี4ยวข้องกับสิ ทธิทางกฎหมายที4เฉพาะ
เจาะจง หรื อความซับซ้อนของคําขอของคุณซึ4งในกรณี นK ีเราจะแจ้งให้คุณทราบ
การจํากัดการเข้ าถึง: ในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณทัKงหมดหรื อบางส่ วนได้
เนื4องจากข้อกําหนดทางกฎหมาย หากเราปฏิเสธคําขอเข้าถึงของคุณ เราจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธให้คุณทราบ
สิD งทีเD ราอาจต้ องการจากคุณ: เราอาจต้องขอข้อมูลจําเพาะจากคุณเพื4อช่วยยืนยันตัวตนและรับรองว่าสามารถมอบสิ ทธิ^ใน
การเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ (หรื อเพื4อใช้สิทธิ^อื4นๆ ของคุณ) ได้
การดําเนินการนีKเป็ นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื4อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลจะไม่
เปิ ดเผยต่อบุคคลใดก็ตามที4ไม่มีสิทธิ^ได้รับ นอกจากนีK เราอาจติดต่อคุณเพื4อขอข้อมูลเกี4ยวกับคําขอของคุณเพิ4มเติม
เพื4อที4เราจะตอบกลับได้รวดเร็ วยิง4 ขึKน
ใช้ สิทธิทางกฎหมายของคุณ ในการใช้สิทธิทางกฎหมายของคุณ โปรดติดต่อเราเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อแบบข้อความ เช่น
อีเมลหรื อจดหมาย นอกจากนีKยงั สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที4คุม้ ครองข้อมูลประจําภูมิภาคของเราได้โดยตรง
ภูมภิ าค

เจ้ าหน้ าทีคD ุ้มครองข้ อมูล
dpo.americas@gfk.com

อเมริ กา

เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ตุรกี แอฟริ กา (APAC
& META)

GfK Custom Research, LLC
Attn: Data Protection Officer
200 Liberty Street, 4th Floor
New York, 10281
USA
dpo-apacmeta@gfk.com
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ภูมภิ าค

เจ้ าหน้ าทีคD ุ้มครองข้ อมูล
GfK Asia Pte Ltd
Attn: Data Protection Officer
Visioncrest Commercial 103 Penang Road #0501/05
Singapore 238467
Singapore
dpo@gfk.com

ยุโรป (ยกเว้นสหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์)

GfK SE
Attn: William Hammon
Sophie-Germain-Strasse 3-5
90443 Nuremberg
Germany
DataProtectionOfficerGfKUK@gfk.com

สหราชอาณาจักร

GfK UK Limited
Attn: Data Protection Officer
Level 18
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LQ
United Kingdom
dpo.ch@gfk.com

สวิตเซอร์แลนด์

GfK Switzerland AG
Attn: Data Protection Officer
Suurstoffi 18
Rotkreuz 6343
Switzerland
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