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สรุปนโยบายความเป็นสว่นตวั  

เอกสารน้ีคอืสรุปสาระส าคัญของนโยบายความเป็นสว่นตัว (ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกว่า “นโยบาย”) 

คุณสามารถดูขอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มูลไดใ้นนโยบายฉบับเต็มทีด่า้นล่าง 

โปรดทราบว่านโยบายฉบับเต็มเท่านัน้จงึจะถอืว่ามขีอ้มูลทีค่รบถว้นสมบรูณ์และเพยีงพอ 

สรุปสาระส าคัญน้ีมวัีตถุประสงคเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจทีด่ยี ิง่ขึน้เกีย่วกับนโยบายเท่านัน้  

วตัถุประสงคข์องการป

ระมวลผลขอ้มูล 

ใหส้ทิธกิารเขา้ถงึเนือ้หาและขอ้มู
ลอปัเดตแกผู่ใ้ชท้ีม่สีทิธิ ์

และใหโ้อกาสในการส ัง่ซือ้โดยกา
รลงทะเบยีนบน Mazda Update 
Toolbox (หรอืช่องทางอืน่ ๆ ที ่

NNG อาจจดัให)้ 

 

หัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งของนโยบาย: 

2.4.1. 

 

การสง่จดหมายขา่ว 

 

หัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งของนโยบาย: 2.4.2 

ผูค้วบคุมขอ้มลู • NNG 

 

• NNG 

 

ขอบเขตของขอ้มูลทีป่

ระมวลผล 

a) ขอ้มูลทีป่ระมวลผลเกีย่วกับการ

ลงทะเบยีนผูใ้ช ้ไดแ้ก:่ 

 

• ชือ่ผูใ้ช ้

• อเีมลแอดเดรสผูใ้ช ้

• ประเทศ 

• กจิกรรมของผูใ้ช ้

• รหัสผ่าน 

 

b) ขอ้มูลทีป่ระมวลผลเกีย่วกับการ

ตรวจหาอุปกรณ์น าทาง ไดแ้ก:่ 

 

• แบรนดแ์ละรุ่นเพือ่ระบุตัวอุปกร

ณ์น าทาง 

• SWID (ID จาก VIN 

โดยอาศัยฟังกช์ันเขา้รหัสแบบท

างเดยีว) 

• หมายเลข IMEI 

(รหัสอุปกรณ์เคลือ่นทีร่ะหว่างปร

ะเทศ) 

• เวอรช์ันซอฟตแ์วร ์

• วันทีใ่ชง้านครัง้แรก (เวลาที ่

GPS 

ระบุต าแหน่งสว่นหัวครัง้แรก) 

• VIN 

 

• ชือ่ผูใ้ช ้

• อเีมลแอดเดรสผูใ้ช ้

• ภาษาของผูใ้ช ้

• ขอ้มูลทีป่ระมวลผลผ่านระบบประ

มวลผลอัตโนมัต ิไดแ้ก:่ 

• การโตต้อบของผูใ้ชกั้บจดหม

ายขา่วทีจ่ัดสง่ (เชน่ 

มกีารเปิดอเีมลหรอืไม่ 

จ านวนครัง้ทีค่ลกิเลอืก 

และมกีารอ่านอเีมลทัง้ฉบับหรอืไ

ม่) และอัตราการตกีลับอเีมล 

• ระบบปฏบิัตกิาร 

และเวอรช์ันระบบปฏบิัตกิารของอุ

ปกรณ์ทีใ่ชเ้ปิดจดหมายขา่ว 

• ประเภทและเวอรช์ันไคลเอ็นต์

อเีมลของผูใ้ช ้

• ประเภทอุปกรณ์ 

(รวมทัง้ผูผ้ลติอุปกรณ์ 

ไม่ว่าอุปกรณ์นัน้จะจัดว่าเป็นโทรศั

พทห์รอืไม่ ความละเอยีดหนา้จอ) 

• ทีอ่ยู่ IP 

และขอ้มูลต าแหน่งทางภมูศิาสตร์

ของอุปกรณ์ (เชน่ 

ประเทศ/ภูมภิาค) 

หลกัพืน้ฐานทางกฎห • ประสทิธภิาพของสัญญา • ความยนิยอมของผูใ้ช ้
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มาย  

ระยะเวลาการประมวล

ผลขอ้มลู 

• ระยะเวลาทีเ่ผยแพร่การอัปเดต 

และมบีรกิารรองรับโดย NNG 

หรอืจนกว่าผูใ้ชจ้ะยกเลกิบัญชขี

องตน 

 

• ระยะเวลาทีเ่ผยแพร่การอัปเดต 

และมบีรกิารรองรับโดย NNG 

หรอืจนกว่าผูใ้ชจ้ะยกเลกิการสมัค

รสมาชกิจดหมายขา่ว 

 

ผูป้ระมวลผลขอ้มลู • Atlassian 

• Microsoft Azure 

• Salesforce.com 

• Microsoft Azure 

 

 

 

นโยบายความเป็นสว่นตวั  

นโยบายความเป็นสว่นตัวน้ี (ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกว่า “นโยบาย”) ไดเ้ผยแพร่และมผีลบังคับใช ้ณ วันที ่

15.10.2020.  

1. นยิามค าศพัท ์

บรกิารทีเ่ชือ่มตอ่ หมายถงึ บรกิารเฉพาะพืน้ทีต่่าง ๆ (การคน้หาในพืน้ที ่ขอ้มลูการจราจร 

ราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ ขอ้มูลสภาพอากาศ ฯลฯ) ซึง่จะตอ้งอาศัยการเชือ่มต่อออนไลน์ 

(สบืคน้ขอ้มลูผ่านซมิการด์หรอื Bluetooth อนิเทอรเ์น็ตไรส้าย เครือ่งรบัสัญญาณ TMC ฯลฯ) 

กับอุปกรณ์น าทางของคุณ  

เนือ้หา หมายถงึ แผนที ่จุดน่าสนใจ เน้ือหา 3 มติ ิเสยีง ไฟลภ์าษา 

และเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าทางอืน่ ๆ 

ทีส่ามารถอัปโหลดและใชใ้นอุปกรณ์น าทางของคุณและใชกั้บซอฟตแ์วรข์องคุณ 

อุปกรณ์ หมายถงึ อุปกรณ์ทีคุ่ณใชส้ าหรับการลงทะเบยีน หรอืโตต้อบกับจดหมายขา่ว (แล็ปท็อป 

เดสกท์็อป แท็บเล็ต มอืถอืหรอือุปกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ) 

ผลติภณัฑฟ์ร ีหมายถงึ ขอ้มูลอัปเดต 

เน้ือหาและบรกิารผ่านการเชือ่มต่อทีผู่ใ้ชส้ามารถใชไ้ดฟ้รรีะหว่างรอบใหบ้รกิาร Mapcare 

GDPR หมายถงึ ระเบยีบขอ้บังคับ (ยุโรป) 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและสภายุโรปในวันที ่27 

เมษายน 2016 ว่าดว้ยการคุม้ครองบุคคลทั่วไปเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล 

และการเคลือ่นยา้ยขอ้มูลดังกล่าวอย่างเสร ีและการยกเลกิ Directive 95/46/EC 

รอบใหบ้รกิาร Mapcare หมายถงึ ระยะเวลาในการใชผ้ลติภัณฑฟ์รทีีจ่ัดหาใหแ้กผู่ใ้ช ้

(โดยปกตจิะใหบ้รกิารฟรเีป็นเวลาสามปี)  

อุปกรณ์ น าทาง หมายถงึ ระบบน าทางในรถยนตท์ีต่ดิตัง้ในรถยนตข์องคุณ (รวมถงึการด์ 

SD/อุปกรณ์น าทางแบบ USB หรอืผูใ้หบ้รกิารขอ้มูลอืน่ ๆ ทีม่ขีอ้มูลการน าทาง) 

NNG หมายถงึ NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company  

ส านักงานจดทะเบยีน: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 บูดาเปสต ์ฮังการ ี

ศาลการจดทะเบยีน: Budapest-Capital Regional Court (Fővárosi Törvényszék) 

หมายเลขทะเบยีนบรษัิท: 01-09-891838 

หมายเลขภาษี:   13357845-2-44 

อเีมลแอดเดรส:   privacy@nng.com 

ผลติภณัฑ ์หมายถงึ การอัปเดต เน้ือหา และบรกิารทีเ่ชือ่มต่อ  

mailto:privacy@nng.com
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การจดัท าโปรไฟล ์หมายถงึ การประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลอัตโนมัตติามทีร่ะบุในขอ้ 2.4.2.2 

เพือ่จัดสง่จดหมายขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกับผูใ้ช ้และส าหรับอุปกรณ์น าทางทีล่งทะเบยีน 

เพือ่เพิม่ประสบการณ์ทีด่แีละความพงึพอใจในการใชง้าน 

เว็บไซต ์หมายถงึ https://mazda.welcome.naviextras.com/ 

ซอฟตแ์วร ์หมายถงึ ซอฟตแ์วรก์ารน าทางทีท่ างานบนอุปกรณ์น าทางของคุณ 

Mazda Update Toolbox หมายถงึ 

เครือ่งมอืซอฟตแ์วรฟ์รสี าหรับเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลและ OSX 

ทีใ่ชใ้นการดาวน์โหลดอัปเดตต่าง ๆ และผลติภัณฑจ์ากเซริฟ์เวอรข์อง NNG 

และอัปโหลดรายการดังกล่าวไปทีอุ่ปกรณ์น าทาง 

การอปัเดต หมายถงึ การอัปเดตเน้ือหาและซอฟตแ์วรท์ีใ่หบ้รกิารโดยผูผ้ลติอุปกรณ์น าทาง 

หรอืนักพัฒนาซอฟตแ์วรข์องคุณ และน าเสนอคุณลักษณะเพิม่เตมิ เน้ือหาเวอรช์ันใหม่ 

หรอืแกไ้ขปัญหาซอฟตแ์วรท์ีพ่บเจอ 

ผูใ้ช ้หรอื คุณ หมายถงึ ผูใ้ชท้ีล่งทะเบยีนในเว็บไซต ์และ/หรอื Mazda Update Toolbox 

กจิกรรมของผูใ้ช ้หมายถงึ สถานทีห่รอืขอ้มูลพฤตกิรรม (การเลอืกใชภ้าษาใน Mazda Update 

Toolbox/บนเว็บไซต ์ผลติภัณฑท์ีใ่สไ่วใ้นรถเข็นของผูใ้ช)้ ประวัตกิารเรยีกดูเว็บไซต ์

รูปแบบการใชง้าน (ความถี/่รูปแบบการเขา้สูร่ะบบ เพือ่ตรวจสอบการทุจรติ การใช ้Mazda Update 

Toolbox/เว็บไซตใ์นทางทีผ่ดิ) 

VIN (Vehicle Identification Number) หมายถงึ ซเีรยีลเฉพาะประจ าตัวรถ 

2. นโยบายความเป็นสว่นตวั 

 

2.1. วตัถุประสงคข์องเอกสารนี ้

 

นโยบายน้ีระบุขอ้ก าหนดและเงือ่นไขวธิกีารประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

(ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกว่า “ผูใ้ช”้ หรอื “คุณ”) กรุณาอ่านขอ้ตกลงและเงือ่นไขเหล่าน้ีโดยละเอยีด! 

2.2. ความพรอ้มใชง้านและการอปัเดตเอกสารนี ้

 

NNG ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขเอกสารน้ีไดต้ลอดเวลาแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ขอแนะน าใหเ้ขา้ไปทีเ่ว็บไซตแ์ละ Mazda Update Toolbox เป็นระยะ ๆ 

เพือ่รับทราบขอ้มูลล่าสดุ อย่างไรก็ตาม คุณจะไดร้ับแจง้นโยบายฉบับแกไ้ข 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ (เชน่ หลักพืน้ฐานทางกฎหมายดา้นการประมวลผล 

ขอบเขตของขอ้มูลทีป่ระมวลผล บุคคลทีป่ระมวลผลขอ้มูล) ของนโยบายน้ี  

2.3. ผูค้วบคุมขอ้มลู 

 

2.3.1. ขอ้มูลทีใ่หบ้นเว็บไซต ์หรอืใน Mazda Update Toolbox จะไดร้ับการประมวลผลโดย NNG 

2.3.2. บุคคลต่าง ๆ ต่อไปนี้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีใ่หไ้ว ้ไดแ้ก:่ 

 

• พนักงานของ NNG และผูจ้ัดการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

• ผูเ้ชีย่วชาญดา้น IT ทีดู่แลงานดา้น IT ต่าง ๆ 

ทัง้ในสว่นการท างานและการดูแลรักษาระบบคอมพวิเตอรข์อง NNG 

ตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมายโดย NNG 

เพือ่ปฏบิัตหินา้ทีภ่ายใตวั้ตถุประสงคข์องนโยบายฉบบันี้ 

 

https://mazda.welcome.naviextras.com/
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2.4. การประมวลผลขอ้มลู 

 

2.4.1. การประมวลผลขอ้มูลทีผู่ใ้ชใ้หไ้วร้ะหว่างการลงทะเบยีนใน Mazda Update Toolbox 

 

2.4.1.1. วัตถุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูล 

 

a. การจัดการการลงทะเบยีนใน Mazda Update Toolbox 

และการดูแลรักษาบัญชผูีใ้ช ้

 

หากผูใ้ชต้อ้งการดาวน์โหลดหรอืซือ้ผลติภัณฑ ์ผูใ้ชจ้ะตอ้งดาวน์โหลด 

Mazda Update Toolbox ผ่านลงิกใ์นเว็บไซต ์และลงทะเบยีนใน Mazda 

Update Toolbox 

การบ ารุงรักษาบัญชผูีใ้ชนั้น้รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงการปฏบิัตหินา้ทีข่อง NNG 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสทิธิข์องคุณ ตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้2.7 

b. ขอ้ก าหนดของการอัปเดต 

ขัน้ตอนการด าเนนิการอัปเดตมดัีงต่อไปน้ี: ผูใ้ชส้ามารถถอดการด์ SD 

ออกจากสว่นหัวน าทางไดด้ว้ยตนเอง การด์ SD 

มขีอ้มูลทัง้หมดทีจ่ าเป็นเพือ่ด าเนนิการอัปเดต ผูใ้ชจ้ะตอ้งใสก่ารด์ SD 

ลงในเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล และเปิดใชง้านแอปพลเิคชันของ Mazda 

Update ๊ Toolbox โดยใชข้อ้มูลแอปพลเิคชัน Mazda Update Toolbox 

ตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ 2.4.1.2 b) จะถูกสง่จาก Mazda Update Toolbox 

ไปยงัเซริฟ์เวอร ์NNG 

c. การสง่การแจง้เตอืนของระบบ 

 

ทาง NNG 

จะด าเนนิการสง่การแจง้เตอืนของระบบเกีย่วกับปัญหาทางเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้ง 

และปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเขา้ถงึผลติภัณฑ ์

ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากัดเพยีงปัญหาทางเทคนคิในระหว่างการดาวน์โหลดเน้ือหา 

การแจง้เตอืนทีเ่กีย่วขอ้งกับการอัปเดตในชว่งระยะเวลา Mapcare 

การแจง้เตอืนทีเ่กีย่วขอ้งกับวันหมดอายุของ Mapcare 

การปล่อยใหใ้ชง้านของ Mazda Update Toolbox ใหม่ 

และการเปลีย่นแปลงในนโยบายความเป็นสว่นตัว 

2.4.1.2. ขอบเขตของขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชท้ีถู่กประมวลผล 

ซ ึง่ผูใ้ชใ้หไ้วร้ะหว่างการลงทะเบยีน และ/หรอื การใชง้าน Mazda Update 

Toolbox: 

 

a)  ขอ้มูลต่อไปน้ีทีป่ระมวลผลเกีย่วกับการลงทะเบยีนผูใ้ช:้ 

 

• ชือ่ผูใ้ช ้

• อเีมลแอดเดรสผูใ้ช ้

• ประเทศ 

• กจิกรรมของผูใ้ช ้

• รหัสผ่าน 

 

b) ขอ้มูลต่อไปนี้ทีป่ระมวลผลเกีย่วกับการตรวจหาอุปกรณ์น าทาง: 
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• แบรนดแ์ละรุ่นเพือ่ระบุตัวอุปกรณ์น าทาง 

• SWID (ID จาก VIN โดยอาศัยฟังกช์ันเขา้รหัสแบบทางเดยีว) 

• หมายเลข IMEI (รหัสอุปกรณ์เคลือ่นทีร่ะหว่างประเทศ) 

• เวอรช์ันซอฟตแ์วร ์

• วันทีใ่ชง้านครัง้แรก (เวลาที ่GPS ระบุต าแหน่งสว่นหัวครัง้แรก) 

• VIN 

 

2.4.1.3. หลักพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูล 

 

ขอ้มูลมกีารประมวลผลภายใต ้GDPR และกฎหมายในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

หลักพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูล 

คอืการปฎบิัตติามสัญญาตามขอ้ b) ของมาตรา 6(1) ของ GDPR 

ในชว่งระยะเวลาทีใ่ชง้าน Mapcare นัน้ ทาง NNG 

จะใหบ้รกิารผลติภณัฑฟ์รแีกคุ่ณในฐานะผูร้ับเหมาชว่งของ Mazda 

และประมวลผลขอ้มูลของคุณ 

เพือ่ใหคุ้ณสามารถเขา้ถงึและดาวน์โหลดผลติภัณฑฟ์รใีนชว่งระยะเวลา Mapcare 

ได ้หลังจากสิน้สดุระยะเวลา Mapcare แลว้ คุณจะสามารถซือ้ผลติภณัฑจ์าก 

NNG ในสว่นอุปกรณ์น าทางของคุณไดโ้ดยตรงและ NNG 

จะประมวลผลขอ้มูลของคุณเพือ่ท าสัญญาการซือ้ดังกล่าว 

และปฏบิัตติามสัญญาดังกล่าว และจัดการบัญชขีองคุณ เชน่ 

ประวัตอุิปกรณ์น าทางของคุณ 

2.4.1.4. ระยะเวลาการประมวลผลขอ้มูล 

 

ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณทีอั่ปโหลดผ่านทาง Mazda Update Toolbox 

จะถูกเก็บรักษาไวต้ลอดระยะเวลาทีม่กีารอัปเดตหรอืผลติภัณฑใ์ด ๆ ก็ตาม 

และมบีรกิารรองรับโดย NNG หรอืจนกว่าคุณจะยกเลกิบญัชขีองคุณ 

นอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ NNG จะลบขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณในทันท ี

หากคุณแจง้ใหท้ าการลบ 

และไมม่เีหตุทางกฎหมายต่อไปในการประมวลผลขอ้มูล  

 

2.4.2. การประมวลผลขอ้มูลทีใ่หไ้วโ้ดยผูใ้ชส้ าหรับการรับจดหมายขา่ว 

 

2.4.2.1. วัตถุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูล 

 

ผูใ้ชส้ามารถสมัครสมาชกิเพือ่รับจดหมายขา่วของ NNG ไดท้ัง้จากเว็บไซต ์หรอื 

Mazda Update Toolbox โดยท าเครือ่งหมายในชอ่งทีเ่กีย่วขอ้ง  

NNG จะสง่จดหมายขา่วเพือ่แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบเกีย่วกับผลติภัณฑใ์หม่ (เชน่ 

ขอ้มูลอัปเดต) และโปรโมชัน หรอืกจิกรรมดา้นการตลาดอื่น ๆ 

เพือ่จัดหาจดหมายขา่วทีเ่หมาะกับคุณและอุปกรณ์น าทางทีคุ่ณลงทะเบยีนไว ้

และเพือ่เพิม่ประสบการณ์ผูใ้ชท้ีด่แีละความพงึพอใจในการใชง้าน NNG 

มกีารใชเ้ทคนคิการจัดท าโปรไฟลร์่วมกับ salesforce.com EMEA Limited 

ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูล เพือ่รับขอ้มูลอุปกรณ์ของคุณ 

และขอ้มูลทางภูมศิาสตรเ์กีย่วกับอุปกรณ์ของคุณ 
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โปรดทราบว่า NNG สามารถหยุดการสง่จดหมายขา่วไดต้ลอดเวลา 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไมม่คีวามรับผดิหรอืขอ้ผูกพันเพิม่เตมิใด ๆ 

2.4.2.2. ขอบเขตของขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชท้ีถู่กประมวลผล 

 

• ชือ่ผูใ้ช ้

• อเีมลแอดเดรสผูใ้ช ้

• ภาษาของผูใ้ช ้

 

ขอ้มูลทีม่กีารประมวลผลเพือ่จัดท าโปรไฟล ์ไดแ้ก:่ 

• การโตต้อบของผูใ้ชกั้บอเีมลทีจ่ัดสง่ (เชน่ มกีารเปิดอเีมลหรอืไม่ 

จ านวนครัง้ทีค่ลกิเลอืก หรอืมกีารอ่านอีเมลทัง้ฉบับหรอืไม่) 

• อัตราการตกีลับจดหมายขา่วทีส่ง่ถงึผูใ้ช ้

• ระบบปฏบิัตกิาร และเวอรช์ันระบบปฏบิัตกิารของอุปกรณ์ 

• ประเภทและเวอรช์ันไคลเอ็นตอ์เีมลของผูใ้ช ้

• ประเภทอุปกรณ์ (รวมทัง้ผูผ้ลติอุปกรณ์ 

ไม่ว่าอุปกรณ์นัน้จะจัดว่าเป็นโทรศัพทห์รอืไม่ ความละเอยีดหนา้จอ) 

• ทีอ่ยู่ IP และขอ้มูลต าแหน่งทางภูมศิาสตร ์(เชน่ ประเทศ/ภูมภิาค) 

 

2.4.2.3. หลักพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูล 

 

ขอ้มูลมกีารประมวลผลภายใต ้GDPR และกฎหมายในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

หลักพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูล ไดแ้ก ่ 

• การใหค้วามยนิยอมโดยชัดแจง้จากผูใ้ชต้ามทีร่ะบุในขอ้ a) ของมาตรา 6(1) 

ของ GDPR และ  

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

เกีย่วกับเงือ่นไขเบือ้งตน้และขอ้จ ากัดบางประการเกีย่วกับการโฆษณาเชงิพ

าณิชย ์(“บทบัญญัตกิารโฆษณา”) 

 

2.4.2.4. ระยะเวลาการประมวลผลขอ้มูลและการสมัครสมาชกิรับจดหมายขา่ว 

 

2.4.2.4.1. ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณทีอั่ปโหลดไวใ้นเว็บไซต ์และ/หรอื ใน Mazda 

Update Toolbox จะถูกเก็บรักษาไวต้ลอดระยะเวลาทีม่กีารอัปเดต 

และอุปกรณ์น าทางของคุณมบีรกิารการรองรบัโดย NNG 

หรอืจนกว่าคุณจะยกเลกิการสมัครสมาชกิจดหมายขา่ว 

2.4.2.4.2. ผูใ้ชส้ามารถถอนความยนิยอมของตนไดทุ้กเมือ่ดังน้ี: 

 

• ปฏบิัตติามค าแนะน าในจดหมายขา่ว 

คลกิทีล่งิกย์กเลกิการสมัครสมาชกิทีด่า้นล่างของจดหมายขา่ว 

• โดยเขา้สูบ่ัญชผูีใ้ชข้องคุณผ่านทาง Mazda Update Toolbox 

ซึง่คุณสามารถปิดการใชง้าน โดยการท าเครือ่งหมายในชอ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

• โดยการสง่ค าขอไปยัง NNG ผ่านทาง  

https://nng-npss.atlassian.net/servicedesk/customer/portals 

• โดยสง่จดหมายไปยังทีอ่ยู่ทางไปรษณียข์อง NNG 

(ส านักงานจดทะเบยีน) ตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ 1 

 

https://nng-npss.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
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2.4.2.4.3. การยกเลกิการสมัครสมาชกิจดหมายขา่วไมม่ผีลใด ๆ 

ต่อสทิธิต์ามกฎหมายของการประมวลผลขอ้มูลตามความยนิยอมของคุณ 

และการด าเนนิการกอ่นการเพกิถอนความยนิยอม 

หรอืยกเลกิการสมัครสมาชกิจดหมายขา่วดังกล่าว 

ซึง่แตกต่างจากการยกเลกิบัญชผูีใ้ชข้องคุณ (ดูหัวขอ้ 2.7.6) 

โปรดทราบว่าการแจง้เตอืนของระบบทีส่ง่ภายใตห้ัวขอ้ 2.4.1.1 c 

นัน้จะไม่เทยีบเท่ากับจดหมายขา่ว ดังนัน้ 

การยกเลกิการสมัครสมาชกิจดหมายขา่วนัน้ 

จะไม่สง่ผลต่อความถูกตอ้งทางกฎหมายในการสง่การแจง้เตอืนของระบบ 

 

 

2.5. ผูป้ระมวลผลขอ้มลู 

 

2.5.1.  การประมวลผลขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับการบังคับใชส้ทิธิข์องผูใ้ชต้ามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ 2.7 

 

2.5.1.1. ในการด าเนนิการสั่งซือ้ 

คุณสามารถบังคับใชส้ทิธิข์องคุณตามหัวขอ้ขอ้มูลตามทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้ 2.7 NNG 

ร่วมมอืกับผูป้ระมวลผลขอ้มูลต่อไปนี้: 

 

ชือ่ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ NNG: Atlassian Corporation Plc 

ทีอ่ยู่ของผูป้ระมวลผลขอ้มูล:  Exchange House 

Primrose Street 

London EC2A 2EG 

c/o Herbert Smith Freehills LLP 

เว็บไซต:์    https://www.atlassian.com/ 

ขอ้มูลตดิต่อ:   https://www.atlassian.com/company/contact 

 

Atlassian ใหบ้รกิารในสว่นของ NNG ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยที่ ืNNG 

นัน้สามารถจัดการกับการตอบรับค าขอของคุณทีส่ง่ผ่านแบบฟอรม์ออนไลน์ตามทีร่ะ

บุไวใ้นหัวขอ้ 2.7.2 i 

โดยเป็นไปตามการบงัคับใชส้ทิธิข์องคุณในฐานะเจา้ของขอ้มูล 

และสง่ค าตอบใหต้ามค าขอของคุณ  

2.5.2.  การประมวลผลขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับการสง่จดหมายขา่ว 

 

2.5.2.1. ส าหรับการสง่จดหมายขา่วใหแ้กผู่ใ้ชนั้น้ NNG ด าเนนิงานร่วมกับ 

Salesforce.com ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูล 

ซึง่เป็นการใหบ้รกิารทางการตลาดผ่านอเีมล 

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลจัดท าระบบออนไลน์ใหแ้ก ่NNG (ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกว่า 

“ระบบ”) ซึง่ชว่ยให ้NNG สามารถจัดการกับการสง่จดหมายขา่วใหแ้กผู่ใ้ชไ้ด ้

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลไม่มสีทิธิเ์ขา้ถงึเน้ือหาที ่NNG อัปโหลดไปยังระบบ  

2.5.2.2. เพือ่ปรับปรงุประสบการณ์ของผูใ้ช ้การใชร้ะบบเพือ่วัตถุประสงคต่์าง ๆ ต่อไปน้ี: 

 

• การจัดเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ช ้

• การสง่อเีมลใหแ้กผู่ใ้ช ้

https://www.atlassian.com/
https://www.atlassian.com/company/contact
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• วเิคราะหก์ารโตต้อบของผูใ้ชกั้บอเีมลทีจ่ัดสง่ 

(โดยเฉพาะว่ามกีารเปิดอเีมลหรอืไม่ จ านวนครัง้ทีค่ลกิเลอืก 

หรอืมกีารอ่านอเีมลทัง้ฉบบัหรอืไม่) 

• วเิคราะหอั์ตราการตกีลับ (เชน่ กรณีทีอ่เีมลแอดเดรสไมถู่กตอ้ง 

หรอืถูกระบุว่าอเีมลเป็นขอ้มูลขยะ) 

• การจัดเก็บขอ้มูลเกีย่วกับอุปกรณ์ทีผู่ใ้ชล้งทะเบยีนไว ้

และขอ้มูลทางภมูศิาสตร ์(ระบบปฏบิัตกิาร 

และเวอรช์ันระบบปฏบิัตกิารของอุปกรณ์ 

ประเภทและเวอรช์ันของไคลเอ็นตอ์เีมลของผูใ้ช ้ประเภทอุปกรณ์ 

(รวมทัง้ผูผ้ลติอุปกรณ์ ไม่ว่าอุปกรณ์นัน้จะจัดว่าเป็นโทรศัพทห์รอืไม่ 

ความละเอยีดหนา้จอ) ทีอ่ยู่ IP และต าแหน่งทางภูมศิาสตร ์(เชน่ 

ประเทศ/พืน้ที)่) 

 

2.5.2.3. ขอ้มูลผูใ้ชท้ีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ 2.4.2.2 

ไดร้ับการจัดเก็บอยู่ทัง้ในระบบและในเซริฟ์เวอรข์อง NNG 

 

2.5.3.  การประมวลผลขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการอัปเดตใหแ้กผู่ใ้ช ้

 

2.5.3.1. เพือ่ให ้NNG สามารถใหบ้รกิารการอัปเดตแกคุ่ณได ้โดย NNG 

จะใชบ้รกิารประมวลผลแบบคลาวดข์อง Microsoft Azure 

 

ชือ่บรษัิท:  Microsoft Ireland Operations, Ltd. 

ทีอ่ยู่:   Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Ireland  

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

ขอ้มูลตดิต่อ:  https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/ 

 

Microsoft 

สามารถเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดของผูใ้ชต้ามทีร่ะบุไวใ้นนโยบายฉบับปัจจุ

บัน 

2.6. ความปลอดภยัของขอ้มูล 

 

2.6.1. NNG 

นัน้จะคอยสังเกตตดิตามระเบยีบขอ้บังคับเกีย่วกับความปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้

หมด ดังนัน้ ทัง้ทาง NNG 

และผูป้ระมวลผลขอ้มูลทีไ่ดร้ับอนุญาตจะเลอืกใชม้าตรการทางเทคนคิ 

และทางองคก์รทีม่คีวามเหมาะสม เพือ่ท าการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

และสรา้งกฎระเบยีบขัน้ตอนทีเ่พยีงพอต่อการบังคับใชต้ามขอ้ก าหนดของ GDPR 

เกีย่วกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของการประมวลผลขอ้มูล 

 

2.7. สทิธแิละการเยยีวยา 

 

2.7.1. ขอ้มูลสว่นบุคคลใด ๆ ทีคุ่ณมอบให ้NNG จะตอ้งเป็นความจรงิ ครบถว้น 

และถูกตอ้งทุกประการ คุณสามารถแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไดทุ้กเมือ่ 

โดยลงชือ่เขา้ใชบ้ัญชผูีใ้ชข้องคุณผ่านทาง Mazda Update Toolbox  

2.7.2. คุณสามารถใชส้ทิธิต่์อไปน้ีเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มูลของ NNG: 

https://azure.microsoft.com/hu-hu/
https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/
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• รอ้งขอขอ้มูลเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ (ดูหัวขอ้ 2.7.3) 

• รอ้งขอใหม้กีารพกพาขอ้มูล (2.7.4) 

• รอ้งขอใหม้กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ 

(ดูหัวขอ้ 2.7.5)  

• รอ้งขอใหม้กีารลบขอ้มูลเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคล 

หรอืขอ้จ ากัดในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ (ดูหัวขอ้ 2.7.6 และ 

2.7.7) 

• การคัดคา้นการประมวลผลขอ้มูลโดย NNG (ดูหัวขอ้ 2.7.8) 

ในกรณีทีคุ่ณตอ้งการใชส้ทิธใิด ๆ ของคุณตามรายละเอยีดทีแ่จงไวด้า้นบน 

โปรดสง่ค าขอของคุณโดยใชว้ธิใีดวธิหีนึง่ดังต่อไปน้ี: 

i. โดยการสง่ค าขอไปยัง NNG ผ่านทาง  

https://nng-npss.atlassian.net/servicedesk/customer/portals 

ii. โดยการสง่อเีมลไปยงัอเีมลแอดเดรสของ NNG ตามทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้ 1 

iii. โดยสง่จดหมายไปยังทีอ่ยู่ทางไปรษณียข์อง NNG (ส านักงานจดทะเบยีน) 

ตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ 1 

 

2.7.3. คุณมสีทิธิร์อ้งขอขอ้มูลทีเ่กีย่วกับคุณ และการประมวลผลทีด่ าเนนิการโดย NNG 

โดยเฉพาะขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณทีม่กีารจัดเก็บไว ้แหล่งทีม่าของขอ้มูลทีไ่ดร้ับมา 

วัตถุประสงค ์หลักเกณฑ ์และระยะเวลาการประมวลผล 

ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณถูกเปิดเผยกับบุคคลอืน่หรอืไม่ 

หลักพืน้ฐานทางกฎหมายและผูร้ับ และมาตรการคุม้ครองขอ้มูลใด ๆ 

เกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ NNG 

จะตอ้งแจง้ขอ้มูลการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 

เดอืนนับจากวันทีไ่ดร้ับค าขอ นอกจากน้ี 

คุณยังสามารถรอ้งขอใหม้กีารแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไดอ้กีดว้ย 

2.7.4. นอกจากน้ี คุณยังมสีทิธิร์อ้งขอส าเนาขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่โีครงสรา้งการใชง้านทั่วไป 

และอ่านไดด้ว้ยเครือ่ง ซึง่ไดร้บัการประมวลผลโดย NNG 

ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 20 ของ GDPR 

 

คุณมสีทิธิใ์นการสง่ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณใหแ้กผู่ค้วบคุมรายอืน่ 

หรอืทีม่คีวามเป็นไปไดท้างเทคนคิ โดยคุณสามารถรอ้งขอให ้NNG 

ถ่ายโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณโดยตรงใหแ้กผู่ค้วบคุมรายอืน่ ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 

20 ของ GDPR 

2.7.5. หากขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไม่ถูกตอ้ง คุณสามารถรอ้งขอให ้NNG 

แกไ้ขขอ้มูลดังกล่าวได ้โดยใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้งอยู่ในขัน้ตอนการก าจัดของ NNG 

2.7.6. ขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณจะตอ้งท าการลบออก 

เมือ่คุณรอ้งขอภายใตเ้งือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง NNG 

จะตอ้งลบขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดทีจ่ัดเก็บไวภ้ายใตน้โยบายน้ี 

โดยการท าลายสว่นเชือ่มโยง หรอืท าใหไ้ม่สามารถระบุตัวตนไดอ้ย่างถาวร 

และไม่สามารถกูค้นืได ้

 

โปรดทราบว่าขอ้มูลของคุณจะไม่ถูกลบทิง้ 

หากการประมวลผลขอ้มูลมขีึน้ตามทีก่ฎหมายก าหนด หรอืภายใตข้อ้ยกเวน้อืน่ ๆ 

ตามเงือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

https://nng-npss.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
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2.7.7. คุณมสีทิธิข์อใหม้ขีอ้จ ากัดในการประมวลผลของ NNG ในกรณีต่อไปนี้: 

 

a) คุณเชือ่ว่าขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่กีารประมวลผลของคุณไมถู่กตอ้ง 

โดยจะตอ้งใหเ้วลาแก ่NNG ในการยนืยันความถูกตอ้งของขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ 

b) การประมวลผลทีขั่ดต่อกฎหมาย และคุณไดโ้ตแ้ยง้ไม่ใหล้บขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ 

โดยคุณมสีทิธิข์อใหจ้ ากัดการใชง้านขอ้มูลดังกล่าวนัน้แทนได ้

c) เมือ่ NNG ไม่ตอ้งใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของคุณตามวัตถุประสงคท์ีก่ าหนดอกีต่อไป 

แต่คุณตอ้งการให ้NNG ประมวลผลขอ้มูลต่อไปเพือ่ด าเนนิการ ใชส้ทิธิ ์

หรอืแกต่้างขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมายใด ๆ ของคุณ 

d) คุณไดท้ าการคัดคา้นการประมวลผลมาเป็นระยะเวลาหนึง่ ระหว่างรอการยนืยัน 

ไม่ว่าจะอยู่ในเกณฑท์ีถู่กตอ้งตามกฎหมายที ่NNG 

จะเขยีนทับขอ้มูลดังกล่าวของคุณหรอืไม่ก็ตาม 

 

2.7.8. คุณสามารถคัดคา้นการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไดทุ้กเมือ่ 

ภายใตเ้งือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

คุณอาจแยกคัดคา้นการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณเฉพาะวัตถุประสงคท์างการ

ตลาด รวมทัง้ในการจัดท าโปรไฟล ์ตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้ณ ทีน้ี่ ในกรณีน้ี NNG 

จะไม่ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณอีกต่อไป เวน้แต่หาก NNG 

มเีหตุอันสมควรในการประมวลผลตามเกณฑท์ีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

ซึง่สามารถใชส้ทิธิไ์ดเ้หนือกว่าผลประโยชน์ 

สทิธิแ์ละมาตรการคุม้ครองขอ้มูลภายใตเ้สรภีาพสว่นบุคคลของคุณ 

หรอือาจตอ้งการประมวลผลขอ้มูลดังกล่าว เพือ่การด าเนินการ การใชส้ทิธิ ์

หรอืการแกต่้างขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมายใด ๆ 

2.7.9. คุณสามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไปยังหน่วยง

านคุม้ครองขอ้มูลและเสรภีาพดา้นสารสนเทศแห่งชาต ิ(Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság – “NAIH” ทีอ่ยู่: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 

9-11 ทีอ่ยู่ทางไปรษณีย:์ H-1374 Budapest, Pf. 603.; 5 โทรศัพท:์  

+36-1-391-1400 โทรสาร: +36-1-391-1410 อเีมล: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

หรอืต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลของประเทศตน้ทางของคุณหรอืประเทศทีคุ่ณพ านัก 

2.7.10. คุณมอีสิระในการยืน่ฟ้องต่อศาลไดโ้ดยไม่ตอ้งยืน่เรือ่งขอ้รอ้งเรยีนต่อ NAIH 

ตามขอ้ก าหนดตามทีก่ าหนดไวใ้น GDPR หากมกีารละเมดิสทิธขิองคุณ 

เมือ่คุณตัดสนิใจยืน่ค าฟ้องแลว้ 

กระบวนการพจิารณาความอาจเกดิขึน้ต่อหนา้ศาลในเขตอ านาจศาลทีคุ่ณพ านักอาศัยเป็

นการถาวร หรอืทีคุ่ณอาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว ก่อนทีจ่ะเริม่ตน้กระบวนการทางกฎหมาย 

การหารอืขอ้รอ้งเรยีนกับ NNG อาจเป็นประโยชน์ส าหรับคุณ 

2.7.11. ขอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกับสทิธแิละการเยยีวยาของคุณก าหนดไวใ้นมาตรา 15-21 ของ 

GDPR  

 

2.8. การตดิตอ่ NNG 

 

เราใหค้วามส าคัญกับความคดิเห็นของคุณ หากคุณมคีวามคดิเห็น ค าถาม 

หรอืตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มูลที ่NNG 

โปรดสง่ค าขอไปตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ 2.7.2 

เราจะจัดการกับขอ้มูลทีส่ง่มาอย่างเป็นความลับ 

ตัวแทนของเราจะตดิต่อคุณภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูล (DPO) ของ NNG สามารถตดิต่อไดภ้ายใตอ้เีมลแอดเดรส 

DPO@nng.com ผูร้ับผดิชอบของ DPO ในขณะทีไ่ดม้กีารเผยแพร่นโยบายน้ีคอื 

Márton Álmos Moldovai อย่างไรก็ตาม แมว่้าในกรณีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงขึน้กับ 

DPO คุณจะยงัสามารถตดิต่อไดอ้ย่างต่อเน่ืองตามอเีมลแอดเดรส DPO@nng.com 

mailto:DPO@nng.com
mailto:DPO@nng.com

