
นโยบายความเป็นส่วนตวัของข้อมูล 

ส าหรับเว็บไซต์ ZF Aftermarket 

 
ความเป็นสว่นตวัของข้อมลูนีจ้ะอธิบายให้ทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้งานข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัคณุโดย ZF 

Friedrichshafen AG (ตอ่จากนีไ้ปจะเรียกว่า “ZF,” “พวกเรา,” หรือ “เรา”) เป็นตวัจดัเก็บข้อมลูเมื่อคณุใช้งานเวบ็ไซต์ ZF 

Aftermarket ท่ีมีอยู่ภายใต aftermarket.zf.com 

ที ่ZF เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของคณุอย่างเคร่งครัด ค าวา่ “ข้อมลูสว่นบคุคล” 

ที่ใช้ในนโยบายความเป็นสว่นตวัของข้อมลูนีห้มายถงึ ข้อมลูใดๆ 

ที่เราสามารถเข้าถงึได้โดยสามารถระบตุวัตนของคณุได้ทนัที 

หรือเป็นข้อมลูท่ีเมื่อใช้ร่วมกบัข้อมลูอื่นจะสามารถระบไุปถงึตวัตนของคณุได้ 

เราเคารพในสิทธิความเป็นสว่นตวัของคณุและจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อ

มลูท่ีมีผลบงัคบัใช้เท่านัน้ ความเป็นสว่นตวัของข้อมลูนีใ้ช้กบัข้อมลูท่ีเราเก็บรวบรวมเม่ือคณุใช้งานเว็บไซต์ ZF 

Aftermarket และฟังก์ชนัตา่งๆ ของเว็บไซต์ 

1. ข้อมูลเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลและการใช้งาน 

เราจะท าการเก็บรวบรวมข้อมลูบางอย่างทกุครัง้ท่ีคณุเย่ียมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเรา 

โดยข้อมลูนีจ้ะถกูน าไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ด้านลา่งนี ้ข้อมลูสว่นบคุคลประเภทตา่งๆ 

ที่เราเก็บรวบรวมไว้จะขึน้อยู่กบักิจกรรมตา่งๆ บนเว็บไซต์ ZF Aftermarket 

ซึง่จะมีอธิบายเพิ่มเติมอยู่ในเนือ้หาหลงัจากนี ้

1.1.  ข้อมลูท่ีจะถกูเก็บรวบรวมโดยอตัโนมตัิ 

หากคณุใช้งานเว็บไซต์ ZF Aftermarket โดยไม่ลงทะเบียน คณุจะไม่ได้รับการร้องขอให้ป้อนข้อมลูสว่นบคุคลบางอย่าง 

อย่างไรก็ตาม เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมลูตอ่ไปนีโ้ดยอตัโนมตัิ:  

เซสชัน่ด้านเทคนิคและข้อมลูการเช่ือมตอ่ ประกอบด้วย ไอพีแอดเดรสของอปุกรณ์ของคณุ; ประเภทเบราว์เซอร์; 

ข้อมลูเก่ียวกบัอปุกรณ์ของคณุ, ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์; การก าหนดคา่ตา่งๆ; หน้าเว็บตา่งๆ 

ที่คณุเย่ียมชมก่อนเข้าชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket; หน้าตา่งๆ ที่คณุเปิดดบูนเว็บไซต์ ZF Aftermarket และ 

วนัท่ีและเวลาท่ีคณุเข้าชม  

เราจะประมวลผลและใช้งานข้อมลูตามท่ีระบขุ้างต้นโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ให้บริการเว็บไซต์ ZF Aftermarket 

และฟังก์ชนัตา่งๆ ของเว็บไซต์; (2) ปรับปรุงคณุสมบตัิและฟังก์ชนัตา่งๆ ของเว็บไซต์ ZF Aftermarket และ (3) 

ป้องกนัและตรวจสอบการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและความบกพร่องของเว็บไซต์ ZF Aftermarket รวมถงึปัญหาตา่งๆ ด้วย 



การเก็บรวบรวมข้อมลูประเภทนีส้ามารถท าได้โดยการใช้คกุกี ้ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมโดยละเอียดเก่ียวกบัประเภทต่างๆ 

ของคกุกีแ้ละวตัถปุระสงค์ของการใช้คกุกีป้ระเภทนัน้ๆ โปรดดหูวัข้อที่ 2 ด้านลา่งนี ้ 

การประมวลผลและการใช้งานข้อมลูจะอยู่บนพืน้ฐานของบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย 

ซึง่เห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วมีความเหมาะสมบนพืน้ฐานท่ีวา่ (1) 

กระบวนการนีจ้ าเป็นตอ่การด าเนินการตามสญัญาเก่ียวกบัการใช้งานเว็บไซต์ ZF Aftermarket หรือ (2) ZF 

มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรับประกนัฟังก์ชนัการท างานและการด าเนินงานท่ีปราศจากข้อผิดพลาดของเว็

บไซต์ ZF Aftermarket และเพื่อให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ใช้  

1.2.  ค าขอจากผู้ใช้, การสร้างบญัชี และการลงช่ือเข้าใช้  

เม่ือคณุสร้างบญัชีในเว็บไซต์ ZF Aftermarket (ซึง่จ าเป็นส าหรับบางสว่นของเว็บไซต์ ZF Aftermarket) 

เราจะเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีคณุให้ไว้ในขัน้ตอนการลงทะเบียน ซึง่อาจประกอบด้วย:  

ช่ือและนามสกลุ, เพศ, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศพัท์, พืน้ท่ีกิจกรรม, หมวดหมู่ของอตุสาหกรรม, 

ช่ือและประเภทองค์กรของคณุ, ที่อยู่บริษัท 

ข้อมลูเดียวกนันีจ้ะถกูประมวลผลเม่ือผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มการติดตอ่บนเว็บไซต์ เช่น ผู้ใช้สง่ค าขอข้อมลูทางเทคนิค 

เราจะประมวลผลและใช้ข้อมลูท่ีระบขุ้างต้นเพื่อวตัถปุระสงค์ในการ (1) ตรวจสอบสทิธ์ิของคณุและผู้ดแูลระบบบญัชี ZF 

ของคณุ; (2) ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของการใช้งานท่ีเก่ียวข้องกบัเว็บไซต์ ZF Aftermarket และสิทธิใดๆ 

และภาระผกูพนัตามสญัญา; (3) ปรับเว็บไซต์ ZF Aftermarket และเนือ้หาให้เหมาะสมกบัความต้องการของคณุ และ (4) 

สื่อสารกบัคณุโดยการสง่ประกาศด้านเทคนิค, การอพัเดทตา่งๆ, แจ้งเตือนความปลอดภยัและการช่วยเหลือต่างๆ 

และข้อความเก่ียวกบัการด าเนินการตา่งๆ, ตอบค าถามของคณุ และ การร้องขอหรือการให้บริการลกูค้า  

การประมวลผลและการใช้งานข้อมลูจะอยู่บนพืน้ฐานของบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย 

ซึง่เห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วมีความเหมาะสมบนพืน้ฐานท่ีวา่ (1) กระบวนการนีจ้ าเป็นตอ่การด าเนินการตามข้อตกลง 

รวมถงึข้อก าหนดของการใช้งานที่เก่ียวข้องกบัเว็บไซต์ ZF Aftermarket หรือ (2) ZF 

มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรับประกนัฟังก์ชนัการท างานและการด าเนินงานท่ีปราศจากข้อผิดพลาดของเว็

บไซต์ ZF Aftermarket และเพื่อให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ใช้. 

เพ่ือยืดอายกุารใช้งานข้อมลูการเข้าสูร่ะบบของคณุ 

เราได้บนัทกึวนัท่ีและเวลาในการเข้าสูร่ะบบครัง้ลา่สดุของคณุเพ่ิมเติมไว้บนเว็บไซต์ aftermarket.zf.com 

หากคณุสร้างหรือเข้าสูร่ะบบด้วยบญัชี ZF เราจะใช้ข้อมลูการเข้าสูร่ะบบของคณุ (ช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน) 

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการให้บริการและบริหารจดัการการเข้าถึงเวบ็ไซต์ ZF Aftermarket ของคณุ 

และบริการออนไลน์เพิ่มเติมโดย ZF หรือโดยบริษัทภายนอกที่สามารถเข้าถงึได้ผ่านเว็บไซต์ ZF Aftermarket ตามแตก่รณี 

https://aftermarket.zf.com/sea/th/aftermarket-portal/?forceLanguage=th


ข้อมลูท่ีคณุให้ไว้เพ่ือลงทะเบียน (ช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน) จะได้รับการประมวลผลเพ่ือตรวจสอบและยืนยนัตวัตน 

และเพื่อจดัการกบัค าขอจากคณุส าหรับการรีเซตรหสัผ่านของคณุ 

1.3.  บริการเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

คณุอาจต้องให้ข้อมลูอื่นๆ เพิ่มเติมแก่เราเม่ือคณุสัง่ซือ้บริการอื่นๆ เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ZF Aftermarket 

ซึง่ข้อมลูดงักลา่วอาจประกอบด้วย: ที่อยู่ส าหรับการจดัสง่; ข้อมลูการช าระเงิน ฯลฯ 

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูเพิ่มเติมดงักลา่วจะได้รับการควบคมุโดยนโยบายความเป็นสว่นตวัของข้อมลูเฉพาะส าหรับบริ

การนัน้ๆ 

2.  คุกกี ้

เราใช้คกุกี ้

ซึง่เป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาตรฐานท่ีช่วยให้เราสามารถจดัเก็บและเรียกคืนข้อมลูการเข้าสูร่ะบบและข้อมลูการใช้งานอื่

นๆ ส าหรับผู้ใช้ทกุคนของเว็บไซต์ ZF Aftermarket  

ส าหรับรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้งานคกุกี ้โปรดด ูคกุกี ้

3.  แบบฟอร์มการตดิต่อ, การสมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว และการตดิต่อส่ือสารทางการตลาดอื่นๆ  

เว็บไซต์ ZF Aftermarket อาจเสนอให้คณุสมคัรสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวหรือการติดตอ่สื่อสารทางการตลาดอื่นๆ 

ซึง่จะสง่ให้คณุผ่านทางอีเมล เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 

เราจงึต้องท าการประมวลผลและใช้ช่ือและที่อยู่อีเมลของคณุเพ่ือจดัสง่จดหมายข่าวและการติดตอ่สื่อสารอ่ืนๆ 

ที่คณุสมคัรไว้ 

ประเภทของจดหมายข่าวจะขึน้อยู่กบัประเภทบริษัทและประเภทยานพาหนะที่เลือกไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การประมวลผลและการใช้งานข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อสมคัรรับจดหมายข่าวและการติดตอ่สื่อสารทางการตลาดอื่นๆ 

จะอยู่บนพืน้ฐานของ (1) บทบญัญตัิแหง่กฎหมาย 

ซึง่เห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วมีความเหมาะสมบนพืน้ฐานท่ีวา่กระบวนการนีจ้ าเป็นตอ่การสมคัรสมาชิก หรือ (2) 

ความยินยอมของคณุ  

เราใช้ขัน้ตอนการกรอกรหสัผ่านแบบใช้ครัง้เดียว (OTP) สองชัน้เพ่ือยืนยนัความถกูต้องในการลงทะเบียน / 

ความยินยอมของคณุ 

เราจะจดัเก็บค ายืนยนัของคณุไว้เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบและรับรองความถกูต้องในการลงทะเบียน / 

ความยินยอมของคณุ คณุมีสิทธิในการยกเลกิการสมคัรสมาชิกของคณุ / 

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคณุได้ทกุเม่ือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ยกเว้นคา่ใช้จ่ายในการรับสง่ข้อมลูตามคา่ธรรมเนียมพืน้ฐาน การยกเลกิ / 



เพิกถอนความยินยอมนีจ้ะไม่สง่ผลตอ่ความถกูต้องตามกฎหมายในการประมวลผลท่ีด าเนินการไปก่อนหน้าที่จะมีการยกเ

ลิก / เพิกถอนความยินยอมดงักลา่ว 

4. การส่ังซือ้โบรชัวร์และเอกสารเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 

คณุสามารถสัง่ซือ้โบรชวัร์ได้ ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบของแอพพลิเคชนัเฉพาะและบริการตา่งๆ ที่มีให้บริการผ่านเว็บไซต์ของ 

ZF Aftermarket เอกสารเก่ียวกบัรายการสง่เสริมการขายและโฆษณารูปแบบตา่งๆ บนเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเรา 

เราจะประมวลผลและใช้ข้อมลูท่ีคณุให้ไว้ (เช่น ช่ือ, ที่อยู,่ รายละเอียดการติดตอ่อื่นๆ และโบรชวัร์ที่เลือก) 

เพ่ือด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ของคณุและสง่เอกสารให้คณุตามวิธีการที่เลือก (ผ่านอีเมล, บริการไปรษณีย์ ฯลฯ)  

การประมวลผลและการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ดงักลา่วจะอยูบ่นพืน้ฐานของ (1) บทบญัญตัิแห่งกฎหมาย 

ซึง่เห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วมีความเหมาะสมบนพืน้ฐานท่ีวา่กระบวนการนีจ้ าเป็นตอ่การด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ หรือ 

(2) ความยินยอมของคณุ คณุมีสิทธิในการเพกิถอนความยินยอมของคณุได้ทกุเม่ือ 

การเพิกถอนความยินยอมนีจ้ะไม่สง่ผลตอ่ความถกูต้องตามกฎหมายในการประมวลผลท่ีด าเนินการไปก่อนหน้าที่จะมีการ

เพิกถอน 

5.   การแบ่งปันข้อมูลภายใน ZF Group 

ZF เป็นบริษัทหนึง่ในประเทศเยอรมนีซึง่มีการด าเนินกิจการอยู่ทัว่โลก และเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่บริษัท ZF 

โดยปัจจบุนัมีจ านวนบริษัทท่ีเป็นสมาชิกอยู่ท่ี [www.zf.com/locations] (“ZF Group”) 

ข้อมลูท่ีคณุให้ไว้แก่เราในขัน้ตอนการลงทะเบียนบญัชีของ ZF (ดขู้อ 1.2 ข้างต้น) 

จะได้รับการจดัเก็บไว้ในฐานข้อมลูลกูค้าสว่นกลางของเรา และข้อมลูเหลา่นีจ้ะถกูน ามาแบง่ปันกนัภายใน ZF Group 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือบริหารจดัการความสมัพนัธ์ของคณุกบั ZF และ ZF Group  

การแบง่ปันและการใช้งานข้อมลูจะอยูบ่นพืน้ฐานของบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย 

ซึง่เห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วมีความเหมาะสมบนพืน้ฐานท่ีวา่ (1) กระบวนการนีจ้ าเป็นตอ่การด าเนินการตามข้อตกลง 

รวมถงึข้อก าหนดของการใช้งานที่เก่ียวข้องกบัเว็บไซต์ผลิตภณัฑ์อะไหลท่ดแทนจาก ZF หรือ (2) ZF 

มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการแบง่ปันข้อมลูนีภ้ายใน ZF Group 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการบริหารจดัการภายใน 

ข้อมลูบญัชีของ ZF 

ที่เก่ียวข้องกบัคณุอาจได้รับการประมวลผลภายนอกขอบเขตอ านาจศาลในท้องท่ีของคณุและเขตเศรษฐกิจยโุรป 

ได้แก่ประเทศตอ่ไปนี ้(www.zf.com/locations) เช่น สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, แคนาดา, ยเูครน, ตรุกี, รัสเซีย, จีน, 

สวิสเซอร์แลนด์, เซอร์เบีย, ญ่ีปุ่ น, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดีย, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ไต้หวนั, อินโดนีเซีย, เกาหล,ี ไทย, 

มาเลเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, แอฟริกาใต้, อลัจีเรีย, ตนิูเซีย, มอริเชียส, อาร์เจนติน่า, บราซิล และโคลมัเบีย 



การถ่ายโอนข้อมลูสว่นบคุคลของคณุไปยงัประเทศท่ีสาม (เช่น ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของ EU/EEA) 

จะยงัคงสอดคล้องกบักฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูท่ีมีผลบงัคบัใช้ทัง้หมด  

หากประเทศท่ีสามไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการยโุรปวา่มีการปกป้องในระดบัท่ีเพียงพอ ZF 

จะใช้มาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ข้อมลูของคณุจะได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ เชน่ 

โดยการก าหนดข้อตกลงในการถ่ายโอนข้อมลูกบัผู้ รับในประเทศท่ีสามซึง่ประกอบด้วยข้อตกลงตามสญัญามาตรฐานท่ีสอ

ดคล้องกบัการตดัสินของคณะกรรมาธิการยโุรปว่ามีการป้องกนัท่ีเพียงพอและสามารถร้องขอได้ภายใต้ 

datenschutz@zf.com  

การแบง่ปันข้อมลูภายนอก ZF Group 

เรามีการแบง่บนัข้อมลูของคณุกบักลุม่บคุคลภายนอกเฉพาะรายเพ่ือที่จะน าเสนอแอพพลิเคชนัและบริการเฉพาะด้านตา่งๆ 

โดยกลุม่บคุคลดงักลา่วจะให้บริการในนามของเรา 

เราอาจใช้ผู้ให้บริการท่ีเป็นบคุคลที่สามในการน าเสนอหรือให้บริการตา่งๆ ในนามของเรา เช่น ผู้ให้บริการจดหมายข่าว, 

ผู้ให้บริการเว็บโฮสติง้ รวมถงึผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ ซึง่ท าหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมลู 

โดยเป็นตวัแทนของเราในการประมวลผลข้อมลูภายใต้ค าสัง่ของเรา 

ผู้ให้บริการภายนอกเหลา่นีไ้ม่ได้รับอนญุาตให้ใช้งานข้อมลูสว่นบคุคลของคณุเพ่ือประโยชน์ทางการค้าของผู้ให้บริการดงัก

ลา่ว เพ่ือสง่เสริมการขาย หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้อย่างชดัเจน 

และผู้ให้บริการภายนอกเหลา่นีต้้องปฏิบตัิตามข้อปฏิบตัิของเราท่ีระบไุว้อย่างชดัเจนและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอด

ภยัที่เหมาะสมเพ่ือปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ  

เราอาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลเม่ือมีการร้องขอโดยกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการยตุิธรรมปัจจบุนั, ค าสัง่ศาล 

หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัเรา หรือตามการร้องขอโดยกฎหมาย, หลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัใดๆ 

6.  การตรวจสอบและการฟ้องร้องคดเีกี่ยวกับการใช้ในทางที่ผิด 

เราจะเก็บข้อมลูการใช้งานไว้รวมถงึไอพีแอดเดรสโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบ และในบางกรณี 

เพ่ือด าเนินคดีเก่ียวกบัการใช้งานเว็บไซต์ ZF Aftermarket ในทางท่ีผิด ข้อมลูจะถกูลบหลงัจากผ่านไปแล้ว 7 วนั 

เว้นแตจ่ะมีการร้องขอโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการฟ้องคดี 

การเก็บรักษาและการใช้งานข้อมลูจะอยู่บนพืน้ฐานของบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย 

ซึง่เห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วมีความเหมาะสมบนพืน้ฐานท่ีวา่ (1) กระบวนการนีจ้ าเป็นตอ่การด าเนินการตามข้อตกลง 

รวมถงึข้อก าหนดของการใช้งานที่เก่ียวข้องกบัเว็บไซต์ ZF Aftermarket หรือ (2) ZF 

มีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรับประกนัฟังก์ชนัการท างานและความปลอดภยัของเว็บไซต์ ZF Aftermarket 

7.  การลบข้อมูล 



โดยทัว่ไป 

เราจะลบข้อมลูสว่นบคุคลของคณุทนัทีที่ไม่จ าเป็นต้องท าการจดัเก็บอีกตอ่ไปตามวตัถปุระสงค์เร่ิมแรกซึง่เป็นเพียงการเก็บ

รวบรวมและประมวลผลข้อมลูเทา่นัน้ 

ในกรณีที่การประมวลผลเป็นไปตามความยินยอมของคณุและคณุเพกิถอนความยินยอมนัน้ 

เราจะลบข้อมลูสว่นบคุคลของคณุโดยไม่ให้ลา่ช้ากวา่วนัท่ีระบหุลงัจากการเพิกถอน 

เว้นแตว่า่เราจะได้รับการร้องขอด้วยกฎหมายให้รักษาข้อมลูนัน้ไว้ก่อน 

ส าหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว ZF จะสง่การแจ้งเตือนทกุปีเพ่ือให้คณุยืนยนัข้อมลูท่ีเคยให้ไว้กบั ZF 

ในการลงทะเบียนเพ่ือสร้างบญัชีของ ZF อีกครัง้ หากผู้ใช้ไม่ยืนยนัข้อมลูบญัชีของตวัเอง บญัชีนัน้จะไม่สามารถใช้งานได้ 

ZF จะลบบญัชีของ ZF และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องหลงัจากท่ีไม่มีการใช้งานบญัชีเป็นเวลาหนึ่งปี 

ในกรณีที่ผู้ ใช้ไม่ได้ให้การยืนยนัข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

8.  บริการอื่นๆ, แอพพลิเคชัน และเว็บไซต์  

คณุอาจสามารถเข้าถงึบริการและแอพพลิเคชนัอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ZF Aftermarket 

ซึง่การใช้งานข้อมลูสว่นบคุคลของบริการและแอพพลเิคชนัดงักลา่วมีอธิบายอยู่ในเอกสารนโยบายความเป็นสว่นตวัของข้อ

มลูท่ีแยกออกมาต่างหาก นอกจากนี ้เว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเรายงัมีลิงก์ตา่งๆ ที่เช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์อื่นด้วย ZF 

จะไม่รับผิดชอบตอ่การใช้งานและการปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลบนเว็บไซต์อื่นๆ เหลา่นี ้

เราจงึขอแนะน าคณุระมดัระวงัเม่ือคณุออกจากเว็บไซต์ ZF Aftermarket 

ของเราและอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวัของข้อมลูของเว็บไซต์อื่นๆ ด้วย 

9.  สิทธิของคุณ  

คณุมีสทิธ์ิโดยพืน้ฐานท่ีจะขอให้ ZF เข้าถงึและแก้ไขหรือลบข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัตวัคณุที่เราจดัเก็บไว้ หรือในบางกรณี 

อาจจ ากดัหรือคดัค้านการประมวลผลท่ีเก่ียวข้องกบัตวัคณุ 

รวมถงึสิทธิที่จะได้รับข้อมลูเก่ียวกบัตวัคณุเองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมลูท่ีบงัคบัใช้ นอกจากนี ้

คณุยงัมีสิทธิในการยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานก ากบัดแูลได้ 

10.   การตดิต่อ 

ในกรณีของการร้องขอใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการท่ีเราการใช้งานข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ 

หรือในกรณีที่คณุต้องการยืนยนัสิทธิของคณุตามท่ีกลา่วถงึในหวัข้อที่ 10 คณุสามารถติดตอ่เราได้ทางอีเมล online.zf-

aftermarket@zf.com หรือใช้แบบฟอร์มการติดตอ่ของเราโดยไปท่ีลิงก์นี:้ aftermarket.zf.com/contact  

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมลูของเรา มีดงันี:้ 



Silke Wolf 

Löwentaler Straße 20  

88046 Friedrichshafen 

11.  การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัของข้อมูลนี ้

เน่ืองจากการรวบรวมและการประมวลผลข้อมลูของคณุอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ดงันัน้ 

เราอาจแก้ไขข้อมลูความเป็นสว่นตวันีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางในการประมวลผลข้อมลูของเราอย่างถกูต้อง 

เราขอแนะน าให้คณุท าการตรวจสอบเป็นระยะ  

แก้ไขครัง้ลา่สดุ 07/ 2017 


