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กำรป้องกนัขอ้มูล  

เป้ำหมำยของกำรปกป้องขอ้มูลและวตัถุประสงคข์องบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั (TIN 0 1055 33003 38 9) (เรยีกว่ำ “บรษิทั เวอืรท์ ประเทศไทย” “เรำ” 

และ “พวกเรำ”) คอื กำรท ำใหแ้น่ใจว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลน้ัน ไดร้บักำรจดักำรตำม

สทิธคิวำมเป็นสว่นตวัของเจำ้ของขอ้มูลทกุคน 

บรษิทั เวอืรท์ ประเทศไทย ตระหนักดีว่ำควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล

ของคุณมีควำมส ำคญัส ำหรบัคุณ และเรำมุ่งมั่นทีจ่ะปกป้องควำมเป็นสว่นตวัของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ทีเ่รำรวบรวมจำกคุณ เวน้แต่คุณจะยนิยอมใหเ้รำน ำไปใช ้

ประโยชนใ์นทำงอื่น เรำจะรวบรวม ใช ้จดัเก็บ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

คณุตำมนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลนีเ้ทำ่น้ัน 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคนี์ ้หน้ำที่ท ัง้หมดที่รบัผิดชอบในกำรประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลจะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของไทยทีบ่งัคบั

ใชต้ำมพระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (“PDPA”) 

และระเบยีบกำรคุม้ครองขอ้มูลทัว่ไปของสหภำพยโุรป (EU GDPR) 

กำรสงัเกตและปกป้องควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิง่ส ำคญัในกำร

ด ำเนินธุรกิจของเรำ โดยทั่วไปเรำจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวตำมนโยบำยกำร

คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลเทำ่น้ัน 

หลกักำรพืน้ฐำนทีส่ ำคญัของ PDPA และ EU GDPR คอื: 

 ควำมถูกตอ้งของกำรประมวลผล ควำมเป็นธรรมในกำรประมวลผล ควำม

โปรง่ใส 

 ขอ้จ ำกดัวตัถปุระสงค ์

 กำรลดขนำดขอ้มูล 

 ควำมแม่นย ำในกำรประมวลผลขอ้มูล 

 ขอ้จ ำกดัในกำรจดัเก็บและหลกัในกำรลบ 

 ควำมซือ่สตัยแ์ละกำรรกัษำควำมลบั 

 
เรำรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกใคร?   

กลุม่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

 พนักงำนปัจจบุนั 

 อดตีพนักงำน 

 ผูส้มคัร 

 ลกูคำ้ศกัยภำพ 

 ลกูคำ้ 

 ซพัพลำยเออร ์

 ผูใ้หบ้รกิำรและ 

 คูค่ำ้ทำงธรุกจิอืน่ๆ 

 
 

Data protection 

The aim of data protection, and aslo our obejective at Wuerth 

Thailand Co. Ltd. (TIN 0 1055 33003 38 9) (referred to as 

“Wuerth Thailand”, “we” and "us"), is to ensure that personal 

data is handled in such a way that every data subject’s right to 

privacy is protected. 

Wuerth Thailand recognises that the privacy of your personal 

information is important to you and we are committed to 

protecting the privacy of any personal information we collect from 

you. Unless you give us your consent to do otherwise, we will 

only collect, use, store and disclose your personal information in 

accordance with this Privacy Policy. 

In order to achieve this objective, all functions responsible for 

the processing of personal data must observe applicable Thai 

data protection laws as described in Personal Data Protection 

Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”) and EU General Data 

Protection Regulation (EU GDPR). 

Observing and protecting the confidentiality of your personal 

information is an essential aspect of the conduct of our 

business. We generally disclose such information only in 

accordance with our Privacy Policy. 

The essential underlying principles of the PDPA and EU GDPR 

are: 

 Lawfulness of processing, fairness of processing, 

transparency 

 Purpose limitation 

 Data minimization 

 Accuracy of data processing 

 Storage limitation and erasure concepts 

 Integrity and confidentiality 

From whom do we collect personal data? 

The groups of people concerned are 

 current employees, 

 former employees, 

 applicants, 

 potential customers, 

 customers, 

 suppliers, 

 service providers and 

 other business partners. 
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เรำเก็บรวบรวมขอ้มูลอะไร?   

เรำรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีจ่ ำเป็นส ำหรบัเรำในกำรจดัหำสนิคำ้และบรกิำร

ใหก้บัคณุเป็นหลกั หรอืหำกคณุเป็นผูใ้หบ้รกิำรแกเ่รำ ขอ้มูลส่วนบุคคลคอืขอ้มูล

ใด ๆ ก็ตำมทีส่ำมำรถใชเ้พือ่ระบุตวัคณุและอำจรวมถงึ: 

 ชือ่ ทีอ่ยู ่และรำยละเอยีดกำรตดิตอ่ของคณุ  ) รวมถงึหมำยเลขโทรศพัทแ์ละ

อเีมล( 

 รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ทีท่ ำงำนของคณุ ไดแ้ก ่ชือ่ หมำยเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู่

ทีท่ ำงำน และอเีมล หำกวำ่คณุเป็นลกูคำ้หรอืซพัพลำยเออรข์องเรำ 

 ขอ้มูลอุปกรณข์องคณุ เชน่ ไอพ ีแอดเดรส, แม็ค แอดเดรส, คกุกี ้ไอด ีเป็น

ตน้ 

 ขอ้มูลเกีย่วกบักำรตดิตอ่ของคณุกบัเรำเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิำร

ของเรำ; 

 รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรช ำระเงนิและบญัชขีองคณุ รวมถงึขอ้มูลเครดติและ/

หรอืขอ้มูลคณุสมบตัเิครดติ; 

 ภำพทีบ่นัทกึโดยกลอ้งวงจรปิด(CCTV) ทีเ่รำใชใ้นกำรเฝ้ำระวงัผ่ำนกำร

บนัทกึวดีทิศันต์ลอด 24 ช ัว่โมง; 

 ขอ้มูลสว่นบุคคลอืน่ ๆ ทีค่ณุอำจเปิดเผยใหเ้รำทรำบเมือ่คณุตดิตอ่เรำดว้ย

ค ำถำมหรอืขอ้รอ้งเรยีน หรอืเมือ่คณุขอผลติภณัฑห์รอืบรกิำรจำกเรำ หรอื

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิำรจำกเรำ หรอืทีม่อียูใ่นกำรสือ่สำรอืน่ ๆ 

ระหวำ่งคณุ และเรำ 

ในกรณีทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง เรำอำจขอขอ้มูลอืน่ๆ จำกคณุ เชน่ หำกคณุสมคัรงำน

กบัเรำ เรำอำจรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณสมบตัิและประวตัิกำรท ำงำนของคุณ 

ขอ้มูลบำงส่วนนี้ถูกกฎหมำยพิจำรณำว่ำเป็น "ขอ้มูลละเอียดอ่อน" เกีย่วกบัคุณ 

ซึง่รวมถงึขอ้มูลอืน่ๆ ทีบ่อกเรำเกีย่วกบัสขุภำพ และ/หรอืโรคประจ ำตวั 

 
เรำรวบรวมและเก็บรกัษำขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุอยำ่งไร?  

เรำจะรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลดว้ยวธิตีอ่ไปนี:้ 

 จำกคณุโดยตรง ไม่วำ่จะดว้ยตนเอง ในเอกสำร, ทำงอเีมล, ทำงโทรศพัท ์

หรอืผ่ำนเว็บไซต ์(รวมถงึรำ้นคำ้ออนไลนข์องเรำ) หรอืผ่ำนแอปพลเิคชนั  

บรษิทั เวอืรท์ ประเทศไทย (“แอพ”) เมือ่คณุ: 

o เปิดบญัชลีกูคำ้กบัเรำ 

o ซือ้สนิคำ้หรอืบรกิำรจำกเรำ 

o สอบถำมเกีย่วกบัสนิคำ้หรอืกำรบรกิำรของเรำโดยทัว่ไป 

o สมคัรรว่มงำนกบัเรำ 

o เขำ้รว่มโปรโมช ัน่ รำยกำรพเิศษประจ ำเดอืน หรอืกำรแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

What information do we collect? 

We primarily collect personal information that is necessary for 

us to provide our products and services to you or if you are 

providing us with a service. Personal information is any 

information that can be used to identify you and may include: 

 your name, address and contact details (including 

telephone numbers and email address); 

 your work contact details including name, telephone 

numbers, work address and email address if you are 

our  customer or supplier; 

 your device information such as IP Address, Mac 

Address, Cookies ID, or etc. 

 information about your dealings with us about our 

products and/or services; 

 your payment and account related details, including 

credit information and/or credit eligibility information; 

 images captured by Closed Circuit Television (CCTV) 

systems used by us for 24 hour video surveillance; 

 other personal information you may disclose to us 

when you contact us with a query or complaint, or 

where you request a product or service from us, or 

information about a product or service from us, or 

which is contained in any other communications 

between you and us. 

Where relevant we may ask you for other information, for 

example, if you apply for employment with us we may collect 

information about your qualifications and employment history. 

Some of this information is considered by law to be  

“sensitive information” about you. This includes besides others 

any information that tells us about your health and/or medical 

condition. 

How do we collect and hold your personal information? 

We usually collect personal information in the following ways: 

 directly from you, either in person, in documents, by 

email, telephone or electronically via our website 

(including our E- Shop) or via Wuerth Thailand mobile 

application (“App”) when you, for example: 

o open a customer account with us; 

o purchase products or services from us; 

o enquire about our products or services generally; 

o apply to work with us; 

o participate in our promotions, monthly specials or 

competitions; 
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o เขำ้รว่มกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูคำ้หรอืกำรสนทนำกลุม่

เกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บักำรน ำเสนอ; 

o ใชเ้ว็บไซต,์แอพ หรอื แอปพลเิคช ัน่อืน่ ๆ ของเรำรวมถงึระบบกำร

จดักำรผูร้บัเหมำของเรำ หรอื 

o เยีย่มชมส ำนักงำนหรอืรำ้นคำ้ของเรำ 

 จำกบุคคลทีส่ำม เชน่ สง่ตอ่รำยละเอยีดของคณุมำทีเ่รำ; 

 จำกระบบกลอ้งวงจรปิดทีเ่รำใชส้ ำหรบักำรเฝ้ำระวงัตลอด 24 ช ัว่โมง ซึง่

ตดิตำมและบนัทกึกจิกรรมในส ำนักงำน พืน้ทีบ่รหิำร คลงัสนิคำ้ และ

เคำนเ์ตอรร์ำ้นคำ้ของเรำ 

 จำกแหลง่ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะ 

เรำจะไม่รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุจำกแหลง่ขอ้มูลอืน่ เวน้แตว่ำ่เรำไดร้บั

ควำมยนิยอมจำกคณุในกำรรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจำกแหลง่ขอ้มูลอืน่ภำยใน

สำมสบิ (30) วนั หรอืเรำมสีทิธิท์ีจ่ะรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลแบบจ ำเพำะเจำะจง

โดยไม่ตอ้งไดร้บักำรยนิยอมจำกคณุ ยดึหลกัตำม PDPA Sect 24 หรอื 26 

เรำเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลไวเ้ป็นเอกสำรและไฟลอ์เิล็กทรอนิกส ์หำกไม่ตอ้งกำร

ขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุอกีตอ่ไป เรำจะด ำเนินกำรตำมสมควรเพือ่ท ำลำยหรอื

ลบกำรระบุตวัตนอยำ่งถำวร 

 
กำรรวบรวมขอ้มูลจำกเว็บไซตแ์ละแอพของเรำ   

เมือ่ใชเ้ว็บไซตห์รอืแอพของเรำ คณุอำจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลใหเ้รำทรำบโดย

สมคัรใจ เซริฟ์เวอรข์องเรำอำจบนัทกึรำยละเอยีดโดยอตัโนมตั ิเชน่ ทีอ่ยู่

อนิเทอรเ์น็ตของคณุ, ชือ่โดเมน ถำ้ม,ี และวนัทีแ่ละเวลำทีค่ณุเยีย่มชมเว็บไซต ์

หรอืแอพของเรำ หำกคณุเขำ้ถงึเว็บไซตข์องเรำ (หรอืสว่นหน่ึงสว่นใดของ

เว็บไซต)์ หรอืแอพของเรำผ่ำนกำรเชือ่มตอ่ทำงโซเชยีลมเีดยี (เชน่ Facebook, 

YouTube, LinkedIn และ Line) แสดงวำ่คณุยนิยอมใหเ้รำรวบรวม จดัเก็บ และใช ้

ขอ้มูลทีค่ณุใหเ้รำผ่ำนทำงกำรเชือ่มต่อน้ัน หำกคณุมคี ำถำมเกีย่วกบัวธิกีำร

ท ำงำนของกำรเชือ่มตอ่โซเชยีลมเีดยี คณุควรตรวจสอบเงือ่นไขกำรใชบ้รกิำร

โซเชยีลมเีดยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

เรำรวบรวมขอ้มูลนีเ้พือ่วตัถปุระสงคภ์ำยในเทำ่น้ัน รวมถงึวตัถปุระสงคท์ำงสถติิ

และกำรตลำด 

เรำจะพยำยำมไม่ระบุผูใ้ชห้รอืกจิกรรมกำรทอ่งเว็บของพวกเขำ ยกเวน้เทำ่ที่

จ ำเป็นในกำรตรวจสอบหรอืรำยงำนกจิกรรมน่ำสงสยัทีผ่ดิกฎหมำยตำมที่

กฎหมำยก ำหนด หรอือนุญำต หรอืตำมควำมจ ำเป็นตำมสมควรส ำหรบักจิกรรม

ของหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

o participate in customer satisfaction surveys or 

focus groups on proposed products; 

o use our website, App or other applications 

including our contractor management systems; or 

o visit one of our offices or pick-up shops. 

 from third parties who, for example, forward your details 

to us; 

 from CCTV systems used by us for 24 hours surveillance, 

which monitor and record activities in our offices, 

administration areas, warehouses and shop counters. 

 From publicly available resources. 

We will not collect your personal information from other 

resources except we have your consent to collect personal 

information from other resources within thirty (30) days or we 

have right to collect the particular personal information 

without your consent based on PDPA Sect. 24 or Sect. 26 

We hold personal information in hard copy and electronic 

files. If your personal information is no longer needed, we will 

take reasonable steps to destroy or permanently de-identify it. 

Collection of information from our website and our App 

When using our website or our App you may voluntarily 

disclose personal information to us. Our server may 

automatically record details such as your internet address, 

domain name if applicable, and the date and time of your 

visit to our website or our App. If you access our website (or 

any part of it) or our App via a social media plugin (such as 

Facebook, YouTube, LinkedIn and Line), you consent to us 

collecting, storing and using the information you make 

available to us via the plugin. If you have questions about 

how social media plugins work, you should check the terms of 

use of the relevant social media service. 

We gather this information for internal purposes only, 

including statistical and marketing purposes. 

We will try to not identify users or their browsing activities 

except as necessary to investigate or report any suspected 

unlawful activity, as required or authorised by law or as 

reasonably necessary for the activity of an enforcement body. 
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เว็บไซตแ์ละแอพของเรำใชคุ้กกีซ้ ึง่อำจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล คุกกีค้อืช ิน้ส่วน

ของขอ้มูลทีจ่ดัเก็บไวใ้นเบรำวเ์ซอรข์องคุณ ซึง่จะบนัทกึขอ้มูลกำรใชง้ำนเว็บไซต ์

หรอืแอพของเรำ เชน่ รำยละเอยีดของเซริฟ์เวอรแ์ละกจิกรรมกำรทอ่งเว็บของคุณ 

และส่งขอ้มูลไปยงัเซริฟ์เวอร ์เรำใชคุ้กกีเ้หล่ำนีเ้พื่อตรวจสอบกำรใชง้ำนเว็บไซต ์

และแอพของเรำเท่ำน้ัน คุณอำจสำมำรถเปลี่ยนกำรตัง้ค่ำเบรำวเ์ซอรข์องคุณ

เพื่อใหโ้ดยทั่วไปไม่ยอมรบัคุกกีห้รอืเพื่อใหคุ้ณมีตวัเลือกในกำรยอมรบัหรอื

ปฏเิสธเมือ่สง่ไปยงัเบรำวเ์ซอรข์องคุณ คณุอำจไม่สำมำรถใชฟั้งกช์นัทัง้หมดของ

เว็บไซตห์รอืแอพของเรำไดโ้ดยกำรปฏเิสธกำรใชค้กุกี ้

นอกจำกบนัทกึของเว็บเซริฟ์เวอรแ์ลว้ เรำยงัใชก้ำรวเิครำะหเ์ว็บของบุคคลทีส่ำม 

เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คลำ้ยคลึงก ัน เช่น  Google Analytics, Google 

AdWords Remarketing และ Countly เพื่อรวบรวมหรอืรบัขอ้มูลเพื่อปรบัปรุง

ประสิทธภิำพและกำรใชง้ำนเว็บไซต ,์ แอพ, และเฟสบุค๊เพจของเรำ ผูใ้หบ้รกิำร 

Google Analytics แ ล ะ  Google AdWords Remarketing คื อ  Google LLC, 

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. อย่ ำ งไรก็

ตำม ผูใ้หบ้รกิำรของ Countly เป็นบรษิทัในสหรำชอำณำจกัร ซึง่ไม่มีส ำนักงำน 

เป็นกำรท ำงำนทำงไกล 

Google Analytics ใชคุ้กกีเ้พื่อวเิครำะหว์่ำคุณเขำ้ชม, ใชแ้อพ และเว็บไซตข์อง

เรำอย่ำงไร เชน่ หนำ้ที่คุณเยีย่มชมและคุณใชเ้วลำนำนแค่ไหน ขอ้มูลที่รวบรวม

โดยคุกกี ้(รวมถึงไอพีแอดเดรสของคุณ) จะถูกโอนและเก็บไวใ้นเซริฟ์เวอรข์อง 

Google (ณ ปัจจุบนัมีกำรบนัทกึ ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ) แตอ่ยำ่งไรก็ตำม กำร

แคชและเทคโนโลยีอื่นๆ อำจหมำยถึงวนัที่กิจกรรมของคุณถูกเก็บไวใ้นที่อื่น) 

Google ไม่ไดร้ะบุหรอืเชือ่มโยงไอพแีอดเดรส ของคณุกบัขอ้มูลอืน่ใดที ่Google 

ถอืครอง 

ไซตข์องเรำยงัอำจใช ้Google AdWords Remarketing ซึง่จะแสดงโฆษณำใหก้บั

คณุโดยพิจำรณำจำกส่วนใดของไซตท์ีค่ณุดูโดยกำรวำงคุกกีบ้นเว็บเบรำวเ์ซอร ์

ของคุณ คุกกีนี้้ไม่ไดร้ะบุต ัวตนของคุณหรอืใหก้ำรเขำ้ถึงคอมพิวเตอรห์รอื

อุปกรณม์ือถือของคุณในทำงใดทำงหน่ึง Google AdWords Remarketing ชว่ย

ใหเ้รำปรบัแผนกำรตลำดของเรำใหเ้หมำะกบัควำมตอ้งกำรของคุณมำกขึน้ และ

แสดงเฉพำะโฆษณำทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุเทำ่น้ัน 

Countly ถูกใชบ้นแอพเพื่อวิเครำะหช์่องทำงกำรขำย และกิจกรรม อัตรำกำร

รกัษำจ ำนวนผูใ้ช ้และอตัรำควำมสมบูรณข์องชอ่งทำงของผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัจำกแหล่ง

ตำ่งๆ บนแอพของเรำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website and App use cookies, which may collect 

personal information. Cookies are pieces of data stored on 

your browser that record information on your use of our 

website or the App, such as details of your server and your 

browsing activity, and send the information to the server. We 

use these cookies to monitor usage of our website and  App 

only. You may be able to change the settings of your browser 

so that cookies are not accepted generally or that you are 

provided with options to accept or reject them as they are 

sent to your browser. You might not be able to use the full 

functionality of our website or the App by refusing the use of 

cookies. 

In addition to web server logs, we also use third party web 

analytics, web beacons and similar technologies, such as    

Google Analytics, Google AdWords Remarketing and 

Countly, to collect or receive information in order to improve 

the performance and usability of our website, App and 

Facebook page. The provider of Google Analytics and 

Google AdWords Remarketing is Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

However, the provider of Countly is a United Kingdom based 

company, which has no office, remotely works. 

Google Analytics use cookies to analyse how you view and 

use our App and our website, for example, which pages you 

visit and how long you are on the site. Information collected 

by the cookies (including your IP address) is transferred to 

and stored on Google’s servers (at the time of writing, in the 

United States, however caching and other technologies may 

mean that your activity date is stored in other locations). 

Google does not identify or associate your IP address with 

any other data held by Google. 

Our site may also use Google AdWords Remarketing which 

will display advertisements to you based on what parts of our 

sites you have viewed by placing a cookie on your web 

browser. This cookie does not in any way identify you or give 

access to your computer or mobile device. Google AdWords 

Remarketing allows us to tailor our marketing to better suit 

your needs and only display advertisements that are relevant 

to you. 

Countly are directly used on the App to analyse acquisition 

channels and the activity, retention and funnel completion 

rates of users acquired through various sources on our App.  
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Countly ชว่ยใหบ้รษิทัมองเห็นไดอ้ย่ำงสมบูรณ์และควบคุมวิธกีำรส่งขอ้มูลกำร

วเิครำะหจ์ำก SDK ทีซ่ ึง่เซริฟ์เวอรก์ำรวเิครำะหแ์ละฐำนขอ้มูลตัง้อยู ่วธิกี ำหนดค่ำ 

และใครสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลสว่นใดไดบ้ำ้ง 

กำรใชเ้ว็บไซตห์รอืแอพของเรำแสดงวำ่คณุยนิยอมให ้Google ประมวลผลขอ้มูล

เกีย่วกบัคณุในลกัษณะทีอ่ธบิำยไวใ้นนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของ Google และ

เพื่อวตัถุประสงคท์ี่ก ำหนดไวข้ำ้งตน้ คุณสำมำรถเลอืกไม่ใช ้Google Analytics 

หรอื AdWords Remarketing หำกคุณปิดใชง้ำนหรอืปฏิเสธคุกกีห้รอืใชบ้รกิำร

ยกเลิกกำรใหบ้รกิำรโดย Google คุณอำจไม่สำมำรถเขำ้ถึงกำรใชง้ำนทัง้หมด

บนเว็บไซตห์รอืแอพของเรำไดอ้ยำ่งเต็มที ่

กำรใช ้Facebook Page ของเรำ แสดงว่ำคุณยินยอมใหม้ีกำรประมวลผลขอ้มูล

เกี่ ย ว ก ั บ คุ ณ โ ด ย  Facebook (Facebook Inc., Hacker Way, Menlo Park, 

California 94025) ในลกัษณะที่อธบิำยไวใ้นนโยบำยขอ้มูลของ Facebook และ

เพื่อวตัถุประสงคก์ ำหนดไวข้ำ้งตน้ คุณสำมำรถซ่อนโฆษณำของเรำบนหน้ำ 

Facebook ของคณุโดยท ำตำมค ำแนะน ำนี ้

เรำฝังปุ่ มแชรโ์ซเชยีลของเครอืข่ำยโซเชยีล เชน่ Facebook, LinkedIn, YouTube 

และ Line บนเว็บไซตข์องเรำ กำรผสำนประเภทนี้ไม่ไดเ้ชือ่มต่อกบัเซิรฟ์เวอร ์

เครอืข่ำยโซเชยีล เมื่อคุณเขำ้ถึงเว็บไซตเ์หล่ำนี้ผ่ำนปุ่ มของเรำอนัถือเป็นกำร

ยินยอมโดยตรงในกำรส่งขอ้มูลของคุณไปยงัเซริฟ์เวอรข์องเครอืข่ำยโซเชยีล

เหล่ำนี ้เมื่อคุณเขำ้ถงึหนำ้เฉพำะของโซเชยีลเน็ตเวริก์ ไม่วำ่คุณจะมีโปรไฟลบ์น

โซเชยีลเน็ตเวริก์หรอืไม่ เบรำวเ์ซอรข์องคุณจะส่งขอ้มูลนีโ้ดยตรง ซึง่รวมถงึไอพ ี

แอดเดรส ของคุณไปยงัเซริฟ์เวอรข์องโซเชยีลเน็ตเวริก์โดยทีไ่ม่สำมำรถควบคุม

กำรสง่ตอ่ขอ้มูลนีไ้ด ้

 
รวบรวมขอ้มูลผ่ำนกลอ้งวงจรปิดของเรำ    

เรำรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลผ่ำนระบบกลอ้งวงจรปิดของเรำส ำหรบักำรเฝ้ำระวงั

ผ่ำนกำรบนัทกึวดีโิอตลอด 24 ช ัว่โมงเพือ่: 

 ปรบัปรงุระดบักำรรบัรูด้ำ้นควำมปลอดภยั; 

 ลดกำรขีดเขียนบนก ำแพงในที่สำธำรณะ กำรก่อกวน และพฤติกรรม

ตอ่ตำ้นสงัคมรอบสถำนประกอบกำรของเรำ 

 ลดอำญำชญำกรรม รวมถงึกำรฉอ้โกงต่อธรุกจิของเรำ และเพื่อชว่ยในกำร

ระบุตวัและด ำเนินคดกีบัผูก้ระท ำควำมผดิ; 

 ลดกำรประกนัภยัสว่นเกนิและเบีย้ประกนัภยั; 

 ชว่ยในกำรย่อและติดตำมปัญหำสุขภำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน

และควำมเสีย่ง; และ 

 ชว่ยในกำรติดตำมกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้เขำ้และออกโดยเฉพำะสินคำ้ที่มี

มูลคำ่สงู 

 

 

Countly provides the company completed visibility and 

controls over how the analytics data is sent from the SDKs, 

where the analytics server and database is located, how they 

are configured and who has access to which parts of the 

data. 

By using our website or the App, you consent to the 

processing of data about you by Google in the manner 

described in Google’s Privacy Policy and for the purposes set 

out above. You can opt out of Google Analytics or AdWords 

Remarketing. If you disable or refuse the cookie or use the 

opt-out service provided by Google you may not be able to 

access all the features on our website or the App to their full 

extent. 

By using our Facebook page, you consent to the processing 

of data about you by Facebook (Facebook Inc., Hacker 

Way, Menlo Park, California 94025) in the manner 

described in Facebook’s Data Policy and for the purposes set 

out above. You can hide our advertisements on your 

Facebook page by following the instructions here. 

We embedded social share buttons of social networks such 

as Facebook, LinkedIn, YouTube and Line on our website, this 

type of integration has not connected with social network 

server, when you access to these websites through our 

buttons, it is directly consenting to transmit your data to 

servers of these social network. Once you access to the 

particular page of the social networks, whether you have 

profile on the social networks or not, your browser will directly 

send this information, which included your IP address to 

servers of the social network without being able to control 

transmitting data. 

Collection of information via our CCTV 

We collect personal information via our CCTV systems for 24 

hours video surveillance to: 

 Improve actual and perceived levels of safety; 

 reduce the likelihood of graffiti, vandalism and anti-

social behaviour around our premises; 

 reduce incidents of criminal behaviour including 

fraud against our business and to aid in identifying 

and prosecuting offenders; 

 reduce insurance excesses and premiums; 

 assist in minimising and monitoring work health and 

safety issues and risks; and 

 assist in tracking inward and outward movement of 

goods, particularly large value items. 
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เรำใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคณุอยำ่งไร?     

เรำใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นหลกัในกำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำใหก้บั

คุณตำมปกติในกำรด ำเนินธรุกจิและ/หรอืเพื่อรบัสินคำ้และบรกิำรจำกคุณ เรำ

อำจใชข้อ้มูลสว่นบุคคลเพือ่: 

 ตดิตอ่คณุเพือ่ใหข้อ้มูล วสัดหุรอืสนิคำ้และบรกิำรทีค่ณุรอ้งขอ 

 ตดิต่อคุณเพื่อใหข้อ้มูลและสือ่เกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำรของเรำทีเ่รำคิดว่ำ

คณุอำจสนใจ 

 จดัหำสนิคำ้และบรกิำรของเรำใหแ้กคุ่ณ; 

 ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำรทีคุ่ณก ำลงัใชอ้ยู;่  

 ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำรอื่น ๆ ทีเ่รำน ำเสนอซึง่คลำ้ยกบัทีคุ่ณได ้

ซือ้หรอืสอบถำมเกีย่วกบัสนิคำ้หรอืบรกิำรน้ันๆ; 

 ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัโปรโมช ัน่ รำยกำรพเิศษประจ ำเดอืน กำรแขง่ขนั หรอืงำน

กจิกรรมทีเ่รำคดิวำ่คณุอำจสนใจ 

 จดักำรควำมสมัพนัธข์องเรำกบัคุณ รวมถงึกำรตอบค ำถำมหรอืขอ้รอ้งเรยีน

ใด ๆ ทีค่ณุอำจม ีกำรจดัหำชอ่งทำงกำรช ำระเงินและสิง่อ ำนวยควำมสะดวก

ดำ้นสนิเชือ่ และเพือ่ปรบัปรงุบรกิำรทีเ่รำให;้ 

 วเิครำะหแ์ละท ำควำมเขำ้ใจฐำนลูกคำ้ของเรำ เชน่ โดยใหบุ้คคลภำยนอก

ด ำเนินกำรวจิยัในนำมของเรำ และ 

 เพื่อวตัถุประสงคร์องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีเ่รำเก็บรวบรวม โดยทีคุ่ณ

คำดหวงัวำ่เรำใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของคณุเพือ่วตัถปุระสงคร์องน้ันๆ 

หำกเรำตัง้ใจทีจ่ะใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของคณุเพือ่กำรตลำดแบบตรง เชน่ โดยกำร

เพิม่คณุลงในฐำนขอ้มูลกำรตลำด และคุณยงัไม่ไดย้นิยอมใหใ้ชง้ำน เรำจะแจง้ให ้

คณุทรำบและจะใหโ้อกำสคณุในกำรปฏเิสธกำรน ำขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุไปใช ้

ในกรณีของแอปพลเิคชนั Line คุณยินยอมที่จะรบัขอ้มูลกำรตลำดโดยกำรเพิ่ม

บญัช ีLine Official ของเรำในรำยชือ่เพื่อนของคุณ หำกคุณไม่ตอ้งกำรรบักำร

แจง้เตือนจำก Line อีกต่อไป คุณสำมำรถบล็อกบญัช ีLine Official ของเรำได ้

ตลอดเวลำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How do we use your personal information? 

We use personal information primarily to provide our 

products and services to you in the ordinary course of 

conducting our business and/or to obtain goods and services 

from you. We may also use personal information to: 

 contact you to provide you with the information, 

materials or products and services you request; 

 contact you to provide you with information and 

materials on our products and services that we think 

you may be interested in; 

 provide you with our products and services; 

 provide you with information about the products and 

services you are currently using; 

 provide you with information about other goods and 

services we offer that are similar to those that you 

have already purchased or enquired about; 

 provide you with information about promotions, 

monthly specials, competitions or upcoming events 

that we think you may be interested in; 

 manage our relationship with you, including 

addressing any enquiries or complaints you may 

have, providing payment gateways and credit 

facilities, and to improve the services we provide; 

 analyse and understand our client base, for example, 

by engaging third parties to conduct research on our 

behalf; and 

 for a secondary purpose that is related to a purpose 

for which we collected it, where you would 

reasonably expect us to use your personal 

information for that secondary purpose; 

If we intend to use your personal information for direct 

marketing, such as by adding you to a marketing database, 

and you have not already consented to this use, we will notify 

you and will provide you with an opportunity to opt out. 

In case of Line application, you consent to receive marketing 

information by adding our Line Official account to your 

friends list. If you no longer wish to receive our Line 

notifications, you may block our Line Official account at any 

time. 
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เรำเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลใหใ้ครบำ้ง?    

เรำจะเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลเพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรรวบรวมหรอืในสถำนกำรณ์

ตอ่ไปนีเ้ทำ่น้ัน: 

 ใหแ้กส่มำชกิของ เวอืรท์ กรุป๊ ซึง่หมำยถงึบรษิทัในเครอื และบรษิทัโฮลดิง้ 

เพื่อใหค้ ำปรกึษำและรำยงำนปัญหำทีเ่กีย่วขอ้งและเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำร

จดัเก็บ ขึน้อยูก่บัสถำนทีจ่ดัเก็บและ/หรอืเซริฟ์เวอรข์องเรำ 

 บุคคลที่สำมรวมถึงหุน้ส่วนธุรกิจ ซพัพลำยเออร ์ผู ร้บัเหมำช่วง และผู ้

ใหบ้รกิำรทีช่ว่ยเรำในกำรด ำเนินธรุกจิของเรำ; 

 ใหแ้กบ่รษิทัวจิยัตลำดเพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรวเิครำะหฐ์ำนลกูคำ้ของเรำและ

ด ำเนินกำรวจิยัในนำมของเรำ 

 ใหแ้กห่น่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย ศำล และทีป่รกึษำกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ที่

สงสยัว่ำมีกำรกระท ำทีผ่ิดกฎหมำย หรอืเพื่อตอบสนองต่อหมำยศำล ค ำสั่ง

ศำล หรอืกระบวนกำรทำงกฎหมำย; 

 ในกรณีทีม่ีกำรรอ้งเรยีนเร ือ่งอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั ต่อเจำ้หนำ้ที่

อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำนหรอืผูป้ระกนัตนของเรำ 

 ใหแ้กบุ่คคลทีส่ำมเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั หรอืด ำเนินกำรเกีย่วกบักจิกรรมที่

ผดิกฎหมำยหรอืสงสยัว่ำเป็นกำรฉอ้โกง เพื่อสรำ้งหรอืใชส้ทิธิท์ำงกฎหมำย

ของเรำ หรอืป้องกนัขอ้เรยีกรอ้งทำงกฎหมำย หรอืในสถำนกำรณ์ที่

เกีย่วขอ้งกบักำรคกุคำมตอ่ควำมปลอดภยัทำงกำยภำพของบุคคลใด ๆ 

 เมื่อกฎหมำยก ำหนดหรอือนุญำตหรอือย่ำงอื่นตำมทีไ่ดร้บัอนุญำตภำยใต ้

พระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562; 

 เมือ่คณุยนิยอมหรอือนุญำตใหบุ้คคลทีส่ำมเปิดเผยขอ้มูล; 

 ในกรณีของกำรขำย กำรควบรวมกจิกำร กำรช ำระบญัช ีกำรเลิกกจิกำร 

กำรปรบัโครงสรำ้งองคก์รหรอืกำรเขำ้ซือ้กจิกำรของบรษิทั เวอืรท์ ประเทศ

ไทย หรอืธุรกจิหรอืหน่วยธรุกจิของ บรษิทั เวอืรท์ ประเทศไทย ขอ้มูลที่เรำ

รวบรวมเกีย่วกบัคณุอำจถกูขำยหรอืถ่ำยโอน อยำ่งไรก็ตำม สิง่นีจ้ะเกดิขึน้ก็

ต่อเมื่อฝ่ำยที่รบัขอ้มูลตกลงที่จะผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดของนโยบำยควำม

เป็นสว่นตวันีแ้ละประกำศทีแ่จง้ใหค้ณุทรำบเมือ่มกีำรรวบรวมขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To whom do we disclose personal information? 

We will only disclose personal information for the purpose for 

which it was collected or in the following circumstances: 

 to a member of the Wuerth Group, which means our 

subsidiaries, our ultimate holding company and its 

subsidiaries for consultation and reporting on relevant 

issues and for storage purposes, depending on where 

our storage facilities and/or servers are located; 

 third parties including business partners, suppliers, 

sub-contractors and service providers who assist us in 

the conduct of our business; 

 to market research companies for the purpose of 

analysing our client base and undertaking research on 

our behalf; 

 to any relevant law enforcement body, courts and 

legal advisers where unlawful acts are suspected or in 

order to respond to subpoenas, court orders, or legal 

process; 

 where occupational health and safety complaints 

have arisen, to workplace Health and Safety 

Officer(s) or our Insurer(s); 

 to third parties in order to investigate, prevent, or take 

action regarding illegal activities or suspected fraud, 

to establish or exercise our legal rights or defend 

against legal claims, or in situations involving potential 

threats to the physical safety of any person; 

 where required or authorised by law or otherwise as 

permitted under the PDPA; 

 where you consent or have authorised a third party to 

the disclosure; 

 in the event of a sale, merger, liquidation, dissolution, 

reorganization or acquisition of Wuerth Thailand, or a 

Wuerth Thailand business or business unit, information 

we have collected about you may be sold or 

otherwise transferred. However, this will only happen 

if the party acquiring the information agrees to be 

bound by the terms of this Privacy Policy and the 

notice provided to you when the information was 

collected. 
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ผูใ้หบ้รกิำรช ำระเงนิ   

บนเว็บไซตข์องเรำ (“eshop”) และแอพ เรำเสนอกำรช ำระเงนิดว้ยบตัรเครดติและ

บตัรเดบิตผ่ำนผูใ้หบ้รกิำรช ำระเงิน คือ First Data Merchant Solutions Private 

Limited (12 Marina Boulevard, #26-04, Marina Bay Financial Center Tower 

3, Singapore 018982) ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวำ่ "Fiserv" 

เรำไม่รวบรวมหรอืบนัทกึขอ้มูลดว้ยตนเอง หำกคุณเลอืกช ำระเงนิดว้ยบตัรเครดติ

หรอืบตัรเดบิต ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรช ำระเงินใดๆ ทีร่อ้ง

ขอและจ ำเป็นในกำรประมวลผลทำงธุรกรรม จะถูกส่งโดยตรงหรอืเฉพำะไปยงั

ธนำคำร, ที่บรษิัทบัตรเครดิตของคุณ หรอื ที่ Fiserv ขอ้มูลบัตรเครดิตจะถูก

รวบรวมโดย Fiserv และจดัเก็บในรูปแบบที่เขำ้รหสัเท่ำน้ัน คุณสำมำรถคน้หำ

ขอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบั Fiserv ไดท้ีเ่ว็บไซต ์https://www.fiserv.com/en-ap 

กำรช ำระเงินดว้ยบตัรเครดติและบตัรเดบติส ำหรบักำรซือ้ผ่ำนเว็บไซต/์eshop และ

แอพของเรำน้ัน บรษิทัในเครอื คือ Wuerth International Trading (Singapore) 

Pte. Ltd. (4th level, 30 Pioneer Road, Singapore 628502) . เฉ พ ำ ะข ้อ มู ล

ส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้ eshop/App (เชน่ ชือ่ลูกคำ้ หมำยเลข หมำยเลขใบ

แจง้หนี ้และจ ำนวนเงนิทัง้หมด) ทีป่ระมวลผลผ่ำนบตัรเครดติและบตัรเดบติเทำ่น้ัน

ทีม่อบใหก้บับรษิทัในเครอืเวอืรท์ 

กฎหมำยควำมเป็นส่วนตวัของสิงคโปรย์งัมีผลบงัคบัใชส้ ำหรบักำรช ำระเงินที่

ด ำเนินกำรผ่ำน Fiserv และรบัโดย บรษิัท เวือรท์ อินเตอรเ์นชนัแนล เทรดดิง้ 

จ ำกดั (ประเทศสงิคโปร)์  

 
กำรเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลขำ้มพรมแดน  

เรำอำจติดต่อกบับุคคลภำยนอกที่มีกำรด ำเนินงำนทั้งหมดหรอืบำงส่วนอยู่

ต่ำงประเทศ ดว้ยเหตุนี้ ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอำจถูกเปิดเผยต่อผูร้บัใน

ตำ่งประเทศ ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ำกดัเพยีงเยอรมนีและสงิคโปร ์

 

ขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุมคีวำมปลอดภยัและแม่นย ำเพยีงใด?   

เรำจะด ำเนินกำรตำมสมควรเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดทีเ่รำ 

เก็บไว ้คอื: 

 ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั เกีย่วขอ้งและไม่ท ำใหเ้ขำ้ใจผดิ; 

 เก็บไวใ้นสภำพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั และ 

 ปกป้องจำกกำรใชง้ำนในทำงที่ผิด กำรรบกวนและกำรสูญหำย ตลอดจน

กำรเขำ้ถงึ กำรแกไ้ข หรอืกำรเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญำต 

ขอ้มูลสว่นบุคคลใด ๆ ในรปูแบบของภำพทีถ่ำ่ยโดยกลอ้งวงจรปิดจะถกูเก็บไวท้ี่

สถำนทีข่องเรำและสำมำรถเขำ้ถงึไดโ้ดยพนักงำนทีไ่ดร้บัอนุญำตโดยเฉพำะตำม

ขัน้ตอนกำรเขำ้ถงึทีม่กีำรควบคมุ รปูภำพจะถกูเก็บไวเ้ป็นระยะเวลำอยำ่งนอ้ย

สำมสบิ (30) วนั 

 

 

 

 

Payment providers 

On our website (“eshop”) and App we offer payment by 

credit and debit card through our payment service provider 

First Data Merchant Solutions Private Limited (12 Marina 

Boulevard, #26-04, Marina Bay Financial Centre Tower 3, 

Singapore 018982), hereinafter "fiserv". 

We do not collect or save the data ourselves. If you choose to 

pay by credit or debit card, any personal and payment-

related data that is requested and required to process the 

transaction will also or exclusively be transmitted directly to 

your bank, credit card company or fiserv. Credit card data is 

only collected by fiserv and stored in encrypted form. You can 

find detailed information about fiserv on 

https://www.fiserv.com/en-ap. 

Payments by credit and debit cards for purchases via our 

website/eshop and App are received by our affiliate 

company Wuerth International Trading (Singapore) Pte. Ltd. 

(4th level, 30 Pioneer Road, Singapore 628502). Only 

essential data related to the eshop/App purchase (e.g. 

customer name, number, invoice number and total amount) 

processed via credit and debit card are provided to the 

affiliate Wuerth company. 

Singaporean privacy laws also apply for payments processed 

via Fiserv and received by Wuerth International Trading 

(Singapore) Pte. Ltd. 

Cross-border disclosure of personal information 

We may deal with third parties that have all or part of their 

operations located overseas. As a result, your personal 

information may be disclosed to a recipient in a foreign 

country, including but not limited to Germany and Singapore. 

How secure and accurate is your personal information? 

We will take reasonable steps to ensure that all personal 

information we hold is: 

 accurate, complete, up-to-date, relevant and not 

misleading; 

 stored in a secure environment; and 

 protected from misuse, interference and loss as well as 

unauthorised access, modification or disclosure. 

Any personal information in the form of images captured by 

CCTV will be stored onsite at our premises and accessible by 

specifically authorised employees in accordance with 

controlled access procedures. Images will be stored for a 

minimum of thirty (30) days. 
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หำกรำยละเอียดใดๆ ของคุณเปลีย่นแปลง โปรดแจง้ใหเ้รำทรำบโดยเรว็ทีสุ่ดโดย

ใชร้ำยละเอียดกำรติดต่อดำ้นล่ำง เพื่อใหเ้รำสำมำรถรกัษำควำมถูกตอ้งของ

ขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุได ้

คณุจะเขำ้ถงึและแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุไดอ้ยำ่งไร?   

เรำพยำยำมท ำใหแ้น่ใจว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมน้ันถูกตอ้งและ

ครบถว้น คุณมีสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณทีเ่รำเก็บไว ้เรำจะ

ปฏบิตัติำมค ำขอใด ๆ ในกำรเขำ้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทีคุ่ณส่งถงึเรำทำง

อเีมลที ่compliance@wuerth.co.th ซึง่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลอนุญำต

ใหเ้รำปฏเิสธทีจ่ะท ำเชน่น้ัน ไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรขอเขำ้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล

ของคุณ แต่เรำอำจเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรใหคุ้ณเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล

ของคุณในรูปแบบทีต่กลงรว่มกนั โดยปกตแิลว้จะเกดิจำกกำรดูขอ้มูลทีส่ำมำรถ

เขำ้ถงึไดซ้ ึง่จดัเก็บไวใ้นไฟล ์คุณยงัมีสทิธขิอใหเ้รำแกไ้ขขอ้มูลเกีย่วกบัคุณทีไ่ม่

ถูกตอ้ง ไม่สมบูรณ ์ลำ้สมยั ไม่เกีย่วขอ้งหรอืท ำใหเ้ขำ้ใจผิด หำกเรำปฏเิสธทีจ่ะ

แกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุตำมทีร่อ้งขอ เรำจงึตอ้ง: 

 แจง้ใหค้ณุทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถงึสำเหตขุองกำรปฏเิสธ  ) เวน้แตจ่ะไม่

มเีหตผุลสมควรทีจ่ะท ำเชน่น้ัน (และวธิรีอ้งเรยีนกำรปฏเิสธน้ัน และ 

 เมื่อมีกำรรอ้งขอจำกคุณใหเ้รำเชือ่มโยงขอ้ควำมวำ่ขอ้มูลน้ันไม่ถูกตอ้ง ไม่

สมบูรณ ์ลำ้สมยั ไม่เกีย่วขอ้งหรอืท ำใหเ้ขำ้ใจผดิ ใหท้ ำตำมขัน้ตอนดงักลำ่ว

ตำมสมควรในสถำนกำรณ์เพื่อเชือ่มโยงค ำชีแ้จงดงักล่ำวเพื่อใหผู้ใ้ชเ้ห็น

ขอ้มูลไดช้ดัเจน  

ฉันจะตดิตอ่ บรษิทั เวอืรท์ ประเทศไทย ไดอ้ยำ่งไร?   

หำกคณุมคี ำถำมหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัวธิกีำรจดักำรขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุ 

คณุสำมำรถตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีก่ ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบของเรำไดด้งันี:้ 

จดหมำย:                 เจำ้หนำ้ทีก่ ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ 

    บรษิทั เวอืรท์ ประเทศไทย จ ำกดั 

    เลขที ่123/2 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั ถนนฉลองกรงุ 

  แขวงล ำปลำทวิ, เขตลำดกระบงั, 

  กรงุเทพมหำนคร 10520 

อเีมล:  compliance@wuerth.co.th  

โทรศพัท:์                (02) 2170 5047 

หวัขอ้เร ือ่ง:  นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

เรำจะพิจำรณำและตอบกลบักำรรอ้งเรยีนใด ๆ ที่แจง้ใหเ้รำทรำบภำยในเวลำที่

เหมำะสม โดยปกติในระยะเวลำภำยใน 30 วนั เรำจะพยำยำมแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน

ใดๆ เพือ่ควำมพงึพอใจของคณุเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

If any of your details change, please let us know as soon as 

possible by using the contact details below so we can 

maintain the accuracy of your personal information. 

How can you access and correct your personal information? 

We seek to ensure that all personal information collected is 

accurate and complete. You have a right to access personal 

information we hold about you. We will comply with any 

request to access your personal information that you send us 

by email at compliance@wuerth.co.th where the Personal 

Data Protection Act allows us to refuse to do so. There  is no 

fee for making a request to access your personal information 

but we may charge a fee for giving you access to your 

personal information in a mutually agreed format, usually by 

sighting the accessible information held on file. You also have 

the right to ask us to correct information about you that is 

inaccurate, incomplete, out-of-date, irrelevant or misleading. If 

we refuse to correct your personal information as requested, 

we must: 

 notify you in writing of the reasons for the refusal 

(unless it would be unreasonable to do so) and how 

to complain of the refusal; and 

 upon request from you that we associate a statement 

that the information is inaccurate, incomplete, out-of- 

date, irrelevant or misleading, take such steps are as 

reasonable in the circumstances to associate such a 

statement so that it will be apparent to users of the 

information. 

How can I contact Wuerth Thailand? 

If you have any questions or complaints about how we 

handle your personal information, you can contact our 

Compliance Officer as follows: 

Mail:            Compliance Officer 

                    Wuerth Thailand Co Ltd 

                    123/2 Ladkrabang Industrial 

                    Estate Chalongkrung Road, 

                    Lumplatiew, Ladkrabang, 

                    Bangkok 10520                     

E-mail:           compliance@wuerth.co.th  

Phone:          (02) 2170 5047 
Attention:      Privacy Policy 

We will consider and respond to any complaint notified to us 

within a reasonable time, usually within 30 days. We will 

always endeavour to resolve any complaint to your 

satisfaction. 

mailto:compliance@wuerth.co.th
mailto:compliance@wuerth.co.th
mailto:compliance@wuerth.co.th
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WUeRTH THAILAND CO. LTD. 

 

 

บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 123/2 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอตุสำหกรรมลำดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทวิ  

เขตลำดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 โทร : 02 2170 5047 อเีมลล ์: COMPLIANCE@WUERTH.CO.TH เว็ปไซด ์: WWW.WUERTH.CO.TH 

 

 

กำรยกเวน้ควำมรบัผดิ/ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิชอบ   

กำรประกำศปกป้องขอ้มูลของบรษิทัเวอืรท์ ประเทศไทย ใชไ้ม่ไดก้บัแอปพลเิคชนั, 

ผลติภณัฑ,์บรกิำรตำ่งๆ, เว็บไซต ์หรอืฟังกช์นัโซเชยีลมเีดยีของผูใ้หบ้รกิำรบุคคล

ทีส่ำมซึง่สำมำรถเขำ้ถงึไดผ้่ำนลงิกท์ีเ่รำน ำเสนอดว้ยเหตผุลดำ้นขอ้มูล เมือ่ใช ้

ลงิกเ์หลำ่นี ้คณุจะออกจำกเว็บไซตข์องบรษิทัเวอืรท์ ประเทศไทย ดงัน้ันจงึเป็นไป

ไดท้ีข่อ้มูลของคณุจะถกูรวบรวมหรอืสง่ตอ่โดยบุคคลทีส่ำม บรษิทัเวอืรท์ ประเทศ

ไทย ไม่มอีทิธพิลใด ๆ ตอ่เว็บไซตข์องบุคคลทีส่ำมและไม่ใหค้ ำแนะน ำหรอืรบัรอง

เกีย่วกบัเว็บไซตเ์หลำ่นีห้รอืแนวทำงปฏบิตัใินกำรปกป้องขอ้มูล เรำขอแนะน ำให ้

คณุอ่ำนและทบทวนนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของเว็บไซตท์ ัง้หมดทีค่ณุอำจ

โตต้อบดว้ยกอ่นทีจ่ะอนุญำตใหร้วบรวม ประมวลผล และใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของ

คณุ 

 
กำรเปลีย่นแปลงและกำรปรบัปรงุนโยบำยกำรคุม้ครองสว่นบุคคล    

เน่ืองจำกองคก์ร สมำชกิภำพ และผลประโยชนข์องเรำเปลีย่นแปลงเป็นบำงคร ัง้

ครำว นโยบำยควำมเป็นสว่นตวันีจ้งึคำดวำ่จะมกีำรเปลีย่นแปลงเชน่กนั เรำขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรแกไ้ขนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัเมือ่ใดก็ได ้ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็

ตำม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหค้ณุทรำบ นอกเหนือจำกกำรประกำศแจง้นโยบำยควำม

เป็นสว่นตวัและขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิทีเ่ว็บไซตนี์ ้เรำอำจสง่อเีมล

แจง้เตอืนเป็นระยะเกีย่วกบัประกำศและขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของเรำ และอำจสง่

อเีมลถงึคณุเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงทีม่สีำระส ำคญั แตค่ณุควรตรวจสอบ

เว็บไซตข์องเรำบ่อยๆ เพือ่ดนูโยบำยควำมเป็นสว่นตวัปัจจบุนัทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ละ

กำรเปลีย่นแปลงใดๆ ทีอ่ำจท ำใหม้ขีึน้ได ้เรำขอแนะน ำใหค้ณุตรวจสอบเว็บไซต ์

ของเรำเป็นประจ ำเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่คณุไดต้ระหนักถงึบนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัใน

ปัจจบุนัของเรำ 

 

 

  

 

 

Exclusion of Liability/Disclaimer 

The data protection declaration of Wuerth Thailand does not 

apply to applications, products, services, websites or social 

media functions of third party providers which are accessible 

via links which we offer for information reasons. When using 

these links you leave the website of Wuerth Thailand, so it is 

possible that information about you may be collected or 

passed on by third parties. Wuerth Thailand has no influence 

whatsoever on the websites of third parties and makes no 

recommendations or assurances regarding these websites or 

their data protection practices. We encourage you to read 

and review the privacy policies of all websites with which you 

may interact before allowing them to collect, process and use 

your personal information. 

Changes and Updates to the Privacy Policy 

As our organization, membership and benefits change from 

time to time, this Privacy Policy is expected to change as well. 

We reserve the right to amend the Privacy Policy at any time, 

for any reason, without notice to you, other than the posting 

of the amended Privacy Policy and Terms and Conditions at 

this Website. We may e-mail periodic reminders of our notices 

and terms and conditions and may e-mail you of material 

changes, but you should check our Website frequently to see 

the current Privacy Policy that is in effect and any changes 

that may have been made to it. We encourage you to review 

our website regularly to ensure that you are aware of our 

current Privacy Policy. 

 

 

 


