
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับลูกค้าและพนัธมติรด้านธุรกจิ 

 

I. บทน าและขอบเขต 

ประกาศการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันี ้("ประกาศ") มีผลบงัคบัใช้กบัการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลโดย ZF Friedrichshafen AG 

และบริษัทในเครือที่ตัง้อยู่ในสหภาพยโุรป ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ ZF Group ทัว่โลก ("ZF Group") เพื่อวตัถปุระสงค์ของประกาศฉบบันี ้

บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทท่ี ZF Friedrichshafen AG ถือหุ้นร่วมกบั ZF ("ZF") ทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวมกนัเกินกวา่ 50%  

ZF ถือวา่การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจทัง้หมดเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง 

ซึง่รวมถึงผู้บริโภคในฐานะลกูค้าขัน้สดุท้ายและพนกังานของพนัธมิตรทางธุรกิจของเราในฐานะผู้ ติดตอ่และผู้แทนในบริบทของความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ  

ZF มุง่มัน่ท่ีจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลอย่างมีความรับผิดชอบ และปฏิบตัิตามกฏหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีบงัคบัใช้ในทกุประเทศท่ี ZF 

ด าเนินกิจการ เนือ้หาในประกาศฉบบันีอ้ธิบายถึงประเภทของข้อมลูสว่นบคุคลท่ี ZF เก็บรวบรวม วา่ ZF มีการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วอย่างไร ZF 

มีการแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคลของคณุกบัใคร ตลอดจนถึงสิทธิท่ีคณุพงึมี ในฐานะเจ้าของข้อมลู (Data Subject) เก่ียวกบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของ 

ZF และเนือ้หาในประกาศฉบบันีย้งัอธิบายถึงมาตรการท่ี ZF ใช้เพื่อรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคล 

และวิธีการในการติดตอ่เราเก่ียวกบัแนวทางการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเรา 

II. รายละเอียดการตดิต่อของผู้จัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

นิติบคุคลท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมและใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ (Data Controller หรือ "ผู้จดัเก็บข้อมลู") 

ในประเทศของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์ท่ีอธิบายไว้ในประกาศฉบบันี ้มีอยู่ในประกาศการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีแนบมา ภาคผนวก 1  

III. รายละเอียดการตดิต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค (Data Protection Officer) 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer หรือ "DPO") 

ได้รับการก าหนดไว้ส าหรับแตล่ะนิติบคุคลตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ ใช้ DPO 

มีสว่นเก่ียวข้องกบัประเด็นทัง้หมดเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DPO 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบการเฝ้าติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิตามประกาศฉบบันี ้รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

หากคณุมีข้อคิดเห็นหรือค าถามใดๆ เก่ียวกบัประกาศฉบบันี ้โปรดติดตอ่ผู้ประสานงานของ ZF Group ในสว่นของการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล คณุ 

Silke Wolf ซึง่ด ารงต าแหน่ง DPO ของ ZF Friedrichshafen AG เช่นกนัตามท่ีอยู่ต่อไปนี:้ 

Silke Wolf 

ZF Friedrichshafen AG 

Corporate Headquarters / ZF Forum 

Löwentaler Straße 20 

88046 Friedrichshafen 

Germany 

หรือติดตอ่ผู้ประสานงานของ ZF Group ในสว่นของการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลทางอีเมล dataprotection@zf.com  

IV. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล 

เราประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลตอ่ไปนีเ้พื่อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจหลายประการตามท่ีเราระบไุว้ด้านลา่ง: 

• ข้อมลูการติดตอ่ของลกูค้าและผู้ประสานงานของพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น ช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู ่ท่ีอยู่อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร ช่ือบริษัท 

ต าแหนง่งาน หน้าท่ี แผนก ระดบัการบริหาร ผู้จดัการสายงาน เป็นต้น  



• ข้อมลูการติดตอ่ของผู้บริโภค (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าขัน้สดุท้าย) รวมทัง้ข้อมลูทางการเงิน เช่น ข้อมลูบญัชีธนาคาร ความนา่เช่ือถือทางการเงิน 

เง่ือนไขการช าระเงิน และเง่ือนไขทางการเงิน เป็นต้น และ 

• ข้อมลูจากรถยนต์ของลกูค้าขัน้สดุท้าย ซึง่ประกอบด้วย หมายเลขตวัถงัรถ (VIN) หมายเลขป้ายทะเบียน รวมถึงข้อมลูประวตัิการขบัข่ี 

ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีประมวลผลจะจ ากดัเฉพาะข้อมลูสว่นบคุคลท่ีรวบรวมไว้และมีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจดงักลา่วเทา่นัน้ ZF 

จะเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลในลกัษณะท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจบุนั 

เพื่อเป็นกฎทัว่ไป ZF จะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลจากเจ้าของข้อมลูโดยตรง อย่างไรก็ตาม 

บทบญัญตัิแหง่กฎหมายอาจอนญุาตให้มีการรวบรวมข้อมลูจากบคุคลท่ีสามได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อมลูเก่ียวกบัรถยนต์ของลกูค้าขัน้สดุท้าย 

ในกรณีท่ีบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ได้สง่คืนผลิตภณัฑ์ท่ีถกูขายตอ่ให้กบัผู้ผลติเพื่อใช้งานภายในรถยนต์ของบริษัทตนเองให้กบั ZF 

V. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและหลักพืน้ฐานทางกฎหมาย 

ZF ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลโดยปฏบิตัิตามกฎหมายและระเบียบคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวข้อง และเพื่อวตัถปุระสงค์ท่ีจ ากดั ชดัแจ้ง 

และชอบด้วยกฎหมายเทา่นัน้ ZF จะไมใ่ช้ข้อมลูสว่นบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีขดัตอ่วตัถปุระสงค์เดิมท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลไว้ 

ยกเว้นจะได้รับความยินยอมอย่างชดัแจ้งเพื่อให้น าไปใช้งานตอ่ไปจากคณุก่อน 

ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจ สามารถประมวลผลเพื่อวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ดงันี:้ 

• เพือ่จดัการความสมัพนัธ์ทางการค้าและกลยทุธ์กบัลกูค้าปัจจบุนัและลกูค้าในอนาคต รวมทัง้พนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ขายและซพัพลายเออร์ 

• เพื่อด าเนินการสง่เสริมการขายและการตลาด 

• เพื่อจดัการระบบบญัชี ภาษี และระบบการคลงัภายนอกของ ZF 

• เพื่อจดัการความสมัพนัธ์กบัลกูค้าไอทีและการให้บริการของ ZF 

• เพื่อด าเนินการตรวจสอบคณุภาพ ประเมินผล และจดัการเร่ืองร้องเรียน 

• เพื่อจดัการการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ (“R&D”) และ 

• เพื่อการสนบัสนนุและบ ารุงรักษาผลติภณัฑ์ การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด และการค้นหารูปแบบความผิดพลาด 

หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายส าหรับวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ข้างต้นคือข้อตกลงพืน้ฐานกบัลกูค้าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ค าขอจากเจ้าของข้อมลูในสถานการณ์ก่อนสญัญาซึง่อนญุาตให้ ZF ใช้มาตรการก่อนที่จะท าสญัญา หรือข้อก าหนดทางกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ เช่น 

กฎหมายภาษีอากรหรือพระราชบญัญตัิความรับผิดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภยั นอกจากนี ้

ข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงผู้ประสานงานของคูค้่าและตวัแทนฝ่ายขาย) 

จะถกูประมวลผลเพื่อผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจท่ีถกูต้องตามกฎหมายของ ZF ซึง่ประกอบด้วย การจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ การประกนัคณุภาพ 

การจดัการข้อร้องเรียน กิจกรรมการตลาดและการสง่เสริมการขาย และตราบเทา่ท่ีผลประโยชน์ท่ีถกูต้องตามกฎหมายของ ZF 

จะไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์หรือสิทธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของเจ้าของข้อมลู หรือหากเจ้าของข้อมลูได้ให้ความยินยอมเพ่ือกระท าการดงักลา่วแล้ว  

ZF รับรองวา่ขัน้ตอนการก ากบัดแูลกิจการภายในของเรา 

มีการระบเุหตผุลเบือ้งหลงัการตดัสินใจใช้ข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อการประมวลผลอยา่งอ่ืนโดยชดัเจนแล้ว 

ก่อนท่ีจะใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกเหนือจากท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูไว้ในตอนแรก คณุจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 



VI. การรักษาความปลอดภยัของข้อมูล 

ZF ได้ด าเนินมาตรการทางเทคนิคและมาตรการภายในองค์กรท่ีเหมาะสม เพื่อรับรองระดบัความปลอดภยัท่ีเหมาะสมกบัความเสี่ยง 

โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงดงักลา่วนัน้รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงตอ่สิทธิของเจ้าของข้อมลู ต้นทนุการด าเนินการ ตลอดจนถึงลกัษณะ ขอบเขต บริบท 

และวตัถปุระสงค์ในการประมวลผลข้อมลู 

มาตรการดงักลา่วมีดงันี ้

(i) การเข้ารหสัข้อมลูสว่นบคุคล ถ้าท าได้/เหมาะสม 

(ii) ความสามารถในการรักษาความลบั ความสมบรูณ์ ความพร้อมใช้งาน และความยืดหยุ่นของระบบประมวลผลและบริการ 

(iii) 

ความสามารถในการคืนสภาพความพร้อมใช้งานและการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลในเวลาท่ีรวดเร็วและเหมาะสมในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ทางกายภาพหรือทาง

เทคนิค และ 

(iv) กระบวนการในการทดสอบ ประเมินผล และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการทางเทคนิคและมาตรการภายในองค์กรอยา่งสม ่าเสมอ 

เพื่อความปลอดภยัในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล 

VII. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล 

ZF Friedrichshafen AG เป็นส านกังานใหญ่ของ ZF Group ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีรวบรวมและประมวลผลโดย ZF Friedrichshafen AG 

และบริษัทในเครือ (“นิติบคุคลของ ZF”) สามารถน ามาใช้ร่วมกนัหรือเข้าถึงได้โดยนิติบคุคลอ่ืนๆ ของ ZF Group 

โดยมีวตัถปุระสงค์ตามท่ีกลา่วถึงข้างต้น เน่ืองจากเป็นระบบ IT แบบใช้งานร่วมกนัทัง้องค์กรภายใน ZF Group 

และเน่ืองจากธุรกิจของเรามีลกัษณะเป็นนานาชาติ การถ่ายโอนข้อมลูไปยงันิติบคุคลของ ZF ภายนอก EU 

สามารถด าเนินการได้ภายใต้บทบญัญตัิส าหรับการถ่ายโอนข้อมลูระหวา่งประเทศท่ีก าหนดอยู่ในหวัข้อที่ VIII ของประกาศนีเ้ทา่นัน้ (ดดู้านลา่ง) 

สามารดภูาพรวมของนิติบคุคลของ ZF ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ ZF Group ได้ท่ี: 

https://www.zf.com/locations 

ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีรวบรวมไว้จะถกูถ่ายโอนไปยงัหน่วยประมวลผลข้อมลูที่เลือกมาแล้วอย่างรอบคอบเทา่นัน้ 

โดยจะด าเนินการอยู่บนพืน้ฐานของค าแนะน าจาก ZF เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้และภาระผกูพนัตามสญัญา ZF 

จะอนญุาตให้เข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเท่านัน้ 

และการเข้าถึงดงักลา่วจะถกูจ ากดัเพียงข้อมลูสว่นบคุคลท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงานซึง่ต้องอาศยัการเข้าถึงดงักลา่ว 

การให้สทิธ์ิในการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลจะเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานดงักลา่วเสมอเพ่ือไมใ่ห้มีการเพิ่มสทิธ์ิในการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลตามความต้องกา

รสว่นตวั ผู้ให้บริการและผู้ประมวลข้อมลูรายอ่ืนๆ จะได้รับเพียงข้อมลูสว่นบคุคลเทา่นัน้ตามวตัถปุระสงค์ของข้อตกลงการบริการที่ท าไว้กบั ZF 

VIII. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ 

การถ่ายโอนข้อมลูระหวา่งประเทศ หมายถึง การถ่ายโอนข้อมลูสว่นบคุคลภายนอกเขตเศรษฐกิจยโุรป (“EEA”) เขตสญัญาณบริการระหวา่งประเทศของ 

ZF จะมีสว่นเก่ียวข้องกบัการถ่ายโอนข้อมลูสว่นบคุคลไปกลบัระหวา่งกลุม่บริษัทอื่นหรือบคุคลภายนอกซึง่อาจอยู่ภายนอก EEA 

รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ZF จะให้การรับรองวา่ข้อมลูสว่นบคุคลจะถกูถ่ายโอนไปยงัประเทศตา่งๆ 

ซึง่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมลูอย่างเพียงพอตามข้อก าหนดของคณะกรรมาธิการยโุรป นอกจากนี ้

ข้อมลูจะถกูถ่ายโอนหลงัจากท่ีได้ด าเนินการป้องกนัอย่างเหมาะสมแล้วเท่านัน้เพื่อให้การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งเพียงพอ 

และการรักษาความปลอดภยัในการถ่ายโอนข้อมลูดงักลา่วจะสอดคล้องกบักฎหมายการคุ้มครองข้อมลูที่มีผลบงัคบัใช้ ZF 



จะจดัท าข้อตกลงในการถ่ายโอนข้อมลูตามข้อก าหนดวา่ด้วยการปกป้องข้อมลูของสหภาพยโุรปเพ่ือให้ครอบคลมุการถ่ายโอนข้อมลูระหวา่งประเทศ 

คณุสามารถขอรับส าเนาข้อตกลงนีไ้ด้โดยการติดตอ่ผู้ประสานงานด้านการปกป้องข้อมลูของ ZF Group (โปรดดหูวัข้อที่ III. ข้างต้น)  

IX. การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ZF จะไมเ่ก็บข้อมลูสว่นบคุคลของคณุไว้นานเกินกวา่ระยะเวลาท่ีได้รับอนญุาตภายใต้กฎหมายหรือข้อบงัคบัด้านการคุ้มครองข้อมลูที่มีผลบงัคับใช้ 

หรือเป็นเวลานานเกินกวา่ท่ีระบไุว้ในวตัถปุระสงค์เดิมเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลไว้ ตามกฎทัว่ไป 

ข้อมลูที่เก็บรวบรวมไว้จะถกูลบออกทนัทีที่ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูค้า/พนัธมิตรทางธุรกิจแล้ว 

หรือในกรณีท่ีไมมี่การเคลื่อนไหวหรือขาดการสื่อสารจากกนัเป็นระยะเวลา 2 ปี แล้ว อย่างไรก็ตาม 

ข้อมลูที่เก็บรวบรวมไว้อาจถกูเก็บรักษาภายใต้ข้อก าหนดการเก็บรักษาตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายท่ีบงัคบัใช้ ในกรณีอ่ืนๆ 

ข้อมลูสว่นบคุคลอาจถกูจดัเก็บและเก็บรักษาไว้ตราบเทา่ท่ีระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดส าหรับสิทธิในการเรียกร้องทางกฎหมายตอ่ ZF ยงัไมห่มดอาย ุ

X. สิทธิในการปกป้องคุ้มครองข้อมูล 

ภายใต้กฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมลูท่ีมีผลบงัคบัใช้ คณุจะได้รับประโยชน์จากสิทธิดงัต่อไปนี ้

คณุสามารถใช้สทิธ์ิเหลา่นีไ้ด้ตลอดเวลาโดยการติดตอ่ผู้ประสานงานของ ZF Group เพื่อให้การคุ้มครองข้อมลู (โปรดดหูวัข้อ III ด้านบน): 

• สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมลูสว่นบคุคล 

• สิทธิในการจ ากดัการประมวลผล 

• สิทธิในการถ่ายโอนข้อมลูไปยงัผู้ประกอบการอ่ืน 

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมส าหรับการประมวลผลข้อมลูซึง่ต้องได้รับความยินยอมก่อน 

• สิทธิในการย่ืนร้องเรียนตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูล และ 

• สิทธิในการคดัค้านการประมวลผล 

XI. การปฏบิัตติามกฎเกณฑ์ในประกาศและข้อมูลการตดิต่อ 

การตรวจสอบและการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลภายใน ZF 

กบัประกาศฉบบันีร้วมถึงกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูที่เก่ียวข้องเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้ประสานงานของ ZF Group 

เพื่อให้การคุ้มครองข้อมลูและ DPO ในพืน้ท่ีของคณุ หากมีการบงัคบัใช้ 

คณุสามารถติดตอ่กบัผู้ประสานงานของ ZF 

เพ่ือขอการคุ้มครองข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุเพ่ือใช้สทิธ์ิของคณุตามท่ีระบไุว้ข้างต้น 

XII. เบด็เตล็ด 

ประกาศฉบบันีจ้ะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤษภาคม 2018 เป็นต้นไป และจะบงัคบัใช้กบั ZF (โปรดดหูวัข้อที่ 1. ข้างต้น 

ส าหรับค าอธิบายอยา่งละเอียดของเนือ้หาตามประกาศนี)้ 

ประกาศฉบบันีอ้าจได้รับการแก้ไขและเพิ่มเติมเป็นครัง้คราว และเราจะมีการแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ๆ  

ZF 

ได้รับอนญุาตให้สามารถแก้ไขข้อความของประกาศฉบบันีเ้พื่อให้สอดคล้องตามข้อบญัญตัิสว่นท้องถ่ินเท่านัน้โดยการจดัท าเป็นภาคผนวกแนบท้ายประกาศ



ฉบบันี ้ในกรณีท่ีประกาศฉบบันีก้บัภาคผนวกแนบท้ายท่ีจดัท าขึน้เฉพาะท้องถ่ินตามกฎหมายท้องถ่ินมีความขดัแย้งกนั 

ให้ยดึถือเอาตามข้อความในภาคผนวกแนบท้ายเฉพาะท้องถ่ินก่อน 


