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กำรป้ องกันข ้อมูล

Data protection

เป้ ำหมำยของกำรปกป้ องข ้อมูลและวัตถุประสงค ์ของบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย)

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

จำกัด (TIN 0 1055 33003 38 9) (เรียกว่ำ “บริษท
ั เวือ ร ์ท ประเทศไทย” “เรำ”
และ “พวกเรำ”) คือ กำรทำให ้แน่ ใจว่ำข ้อมูลส่วนบุคคลนั้น ได ้ร ับกำรจัดกำรตำม

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

สิทธิควำมเป็ นส่วนตัวของเจ ้ำของข ้อมูลทุกคน

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

บริษท
ั เวือ ร ์ท ประเทศไทย ตระหนั กดีว่ำควำมเป็ นส่วนตัวของขอ้ มูลส่วนบุคคล
่
ของคุณมีควำมสำคัญสำหร ับคุณ และเรำมุ่งมั่นทีจะปกป้
องควำมเป็ นส่วนตัวของ
่
ข ้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ทีเรำรวบรวมจำกคุ
ณ เว ้นแต่คุณจะยินยอมให ้เรำนำไปใช ้
ประโยชน์ในทำงอื่น เรำจะรวบรวม ใช ้ จัดเก็บ และเปิ ดเผยขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
้ ำนั้น
คุณตำมนโยบำยกำรคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลนี เท่

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

้
่รบั ผิด ชอบในกำรประมวลผลขอ้ มู ล
เพื่อใหบ้ รรลุวต
ั ถุป ระสงค น
์ ี ้ หน้ำที่ทังหมดที
่ งคับ
ส่วนบุคคลจะตอ้ งปฏิบต
ั ิตำมกฎหมำยคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลของไทยทีบั

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

ใช ้ตำมพระรำชบัญญัติคุ ้มครองขอ้ มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (“PDPA”)
่
และระเบียบกำรคุ ้มครองข ้อมูลทัวไปของสหภำพยุ
โรป (EU GDPR)

In order to achieve this objective, all functions responsible for

่ ำคัญในกำร
กำรสังเกตและปกป้ องควำมลับของข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็ นสิงส
่
ด ำเนิ นธุร กิจ ของเรำ โดยทัวไปเรำจะเปิ ดเผยข อ้ มู ล ดังกล่ำ วตำมนโยบำยกำร

data protection laws as described in Personal Data Protection

accordance with this Privacy Policy.

the processing of personal data must observe applicable Thai
Act B.E. 2562 (2019) (“PDPA”) and EU General Data

คุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลเท่ำนั้น

Protection Regulation (EU GDPR).

้
่ ำคัญของ PDPA และ EU GDPR คือ:
หลักกำรพืนฐำนที
ส

Observing and protecting the confidentiality of your personal



ควำมถูกตอ้ งของกำรประมวลผล ควำมเป็ นธรรมในกำรประมวลผล ควำม
โปร่งใส







information is an essential aspect of the conduct of our
business. We generally disclose such information only in

ข ้อจำกัดวัตถุประสงค ์

accordance with our Privacy Policy.

กำรลดขนำดข ้อมูล

The essential underlying principles of the PDPA and EU GDPR

ควำมแม่นยำในกำรประมวลผลข ้อมูล

are:

ข ้อจำกัดในกำรจัดเก็บและหลักในกำรลบ
่ ตย ์และกำรร ักษำควำมลับ
ควำมซือสั



Lawfulness of processing, fairness of processing,







Purpose limitation

transparency
Data minimization
Accuracy of data processing
Storage limitation and erasure concepts
Integrity and confidentiality

เรำรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลจำกใคร?

From whom do we collect personal data?

่ ยวข
่
กลุม
่ ผู ้ทีเกี
้อง ได ้แก่

The groups of people concerned are



















พนักงำนปัจจุบน
ั
อดีตพนักงำน
ผู ้สมัคร
ลูกค ้ำศักยภำพ
ลูกค ้ำ
ซัพพลำยเออร ์
ผู ้ให ้บริกำรและ
่
คูค
่ ้ำทำงธุรกิจอืนๆ

current employees,
former employees,
applicants,
potential customers,
customers,
suppliers,
service providers and
other business partners.
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เรำเก็บรวบรวมข ้อมูลอะไร?

What information do we collect?

เรำรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ำเป็ นสำหร ับเรำในกำรจัดหำสินค ้ำและบริกำร

We primarily collect personal information that is necessary for

ให ้กับคุณเป็ นหลัก หรือหำกคุณเป็ นผู ้ให ้บริกำรแก่เรำ ข ้อมูลส่วนบุคคลคือข ้อมูล
่
่
ใด ๆ ก็ตำมทีสำมำรถใช
้เพือระบุ
ตวั คุณและอำจรวมถึง:

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



providing us with a service. Personal information is any

่ ่ และรำยละเอียดกำรติดต่อของคุณ) รวมถึงหมำยเลขโทรศัพท ์และ
ชือ่ ทีอยู

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

อีเมล(





่ ำงำนของคุณ ได ้แก่ ชือ่ หมำยเลขโทรศัพท ์ ทีอยู
่ ่
รำยละเอียดกำรติดต่อทีท
่
ทีทำงำน และอีเมล หำกว่ำคุณเป็ นลูกค ้ำหรือซัพพลำยเออร ์ของเรำ



ข ้อมูลอุปกรณ์ของคุณ เช่น ไอพี แอดเดรส, แม็ค แอดเดรส, คุกกี ้ ไอดี เป็ น

telephone numbers and email address);



่
่
ข ้อมูลเกียวกั
บกำรติดต่อของคุณกับเรำเกียวกั
บผลิตภัณฑ ์และ/หรือบริกำร
ของเรำ;



่
รำยละเอียดเกียวกั
บกำรชำระเงินและบัญชีของคุณ รวมถึงข ้อมูลเครดิตและ/



หรือข ้อมูลคุณสมบัตเิ ครดิต;
่ นทึกโดยกล ้องวงจรปิ ด(CCTV) ทีเรำใช
่
ภำพทีบั
้ในกำรเฝ้ ำระวังผ่ำนกำร



่ั
บันทึกวีดท
ิ ศ
ั น์ตลอด 24 ชวโมง;
่ ๆ ทีคุ
่ ณอำจเปิ ดเผยให ้เรำทรำบเมือคุ
่ ณติดต่อเรำด ้วย
ข ้อมูลส่วนบุคคลอืน

่ ณขอผลิตภัณฑ ์หรือบริกำรจำกเรำ หรือ
คำถำมหรือข ้อร ้องเรียน หรือเมือคุ
่
่ อยูใ่ นกำรสือสำรอื
่
่ ๆ
ข ้อมูลเกียวกั
บผลิตภัณฑ ์หรือบริกำรจำกเรำ หรือทีมี
น
ระหว่ำงคุณ และเรำ

your work contact details including name, telephone
numbers, work address and email address if you are

ต ้น



your name, address and contact details (including

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

่ี ควำมเกียวข
่
่ จำกคุณ เช่น หำกคุณสมัครงำน
ในกรณี ทมี
้อง เรำอำจขอข ้อมูลอืนๆ
่
กับเรำ เรำอำจรวบรวมขอ้ มูลเกียวกั
บ คุณ สมบัติและประวัติก ำรทำงำนของคุณ

where you request a product or service from us, or

่
ข ้อมูลบำงส่วนนี ้ถูกกฎหมำยพิจำรณำว่ำเป็ น "ข ้อมูลละเอียดอ่อ น" เกียวกั
บคุณ
่
่
่
่
ซึงรวมถึงข ้อมูลอืนๆ ทีบอกเรำเกียวกับสุขภำพ และ/หรือโรคประจำตัว

which is contained in any other communications

information about a product or service from us, or
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.

เรำรวบรวมและเก็บร ักษำข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงไร?

How do we collect and hold your personal information?

เรำจะรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลด ้วยวิธต
ี อ
่ ไปนี :้

We usually collect personal information in the following ways:





จำกคุณโดยตรง ไม่วำ่ จะด ้วยตนเอง ในเอกสำร, ทำงอีเมล, ทำงโทรศัพท ์
หรือผ่ำนเว็บไซต ์ (รวมถึงร ้ำนค ้ำออนไลน์ของเรำ) หรือผ่ำนแอปพลิเคช ัน
่ ณ:
บริษท
ั เวือร ์ท ประเทศไทย (“แอพ”) เมือคุ
o
o

เปิ ดบัญชีลก
ู ค ้ำกับเรำ
้ นค ้ำหรือบริกำรจำกเรำ
ซือสิ

o

่
่
สอบถำมเกียวกั
บสินค ้ำหรือกำรบริกำรของเรำโดยทัวไป

o

สมัครร่วมงำนกับเรำ
่ ั รำยกำรพิเศษประจำเดือน หรือกำรแข่งขัน
เข ้ำร่วมโปรโมชน

o

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

เข ้ำร่วมกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค ้ำหรือกำรสนทนำกลุม
่
่
่ ้ร ับกำรนำเสนอ;
เกียวกั
บผลิตภัณฑ ์ทีได

o

่ั น
่ ๆ ของเรำรวมถึงระบบกำร
ใช ้เว็บไซต ์,แอพ หรือ แอปพลิเคชนอื

o

จัดกำรผู ้ร ับเหมำของเรำ หรือ
่
เยียมชมส
ำนักงำนหรือร ้ำนค ้ำของเรำ

่
่
จำกบุคคลทีสำม
เช่น ส่งต่อรำยละเอียดของคุณมำทีเรำ;
่
่ั
จำกระบบกล ้องวงจรปิ ดทีเรำใช
้สำหรบั กำรเฝ้ ำระวังตลอด 24 ชวโมง
ซึง่
้ บริ
่ หำร คลังสินค ้ำ และ
ติดตำมและบันทึกกิจกรรมในสำนักงำน พืนที

o

focus groups on proposed products;
o

่
สำมสิบ (30) วัน หรือเรำมีสท
ิ ธิที์ จะรวบรวมข
้อมูลส่วนบุคคลแบบจำเพำะเจำะจง

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;



เคำน์เตอร ์ร ้ำนค ้ำของเรำ
่ ดเผยต่อสำธำรณะ
จำกแหล่งข ้อมูลทีเปิ

่ เว ้นแต่วำ่ เรำได ้ร ับ
เรำจะไม่รวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำกแหล่งข ้อมูลอืน
่
ควำมยินยอมจำกคุณในกำรรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งข ้อมูลอืนภำยใน

participate in customer satisfaction surveys or

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

โดยไม่ต ้องได ้ร ับกำรยินยอมจำกคุณ ยึดหลักตำม PDPA Sect 24 หรือ 26

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

เรำเก็บข ้อมูลส่วนบุคคลไว ้เป็ นเอกสำรและไฟล ์อิเล็กทรอนิ กส ์ หำกไม่ต ้องกำร
่ ำลำยหรือ
ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เรำจะดำเนิ นกำรตำมสมควรเพือท

have right to collect the particular personal information

ลบกำรระบุตวั ตนอย่ำงถำวร

We hold personal information in hard copy and electronic

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

files. If your personal information is no longer needed, we will
take reasonable steps to destroy or permanently de-identify it.
กำรรวบรวมข ้อมูลจำกเว็บไซต ์และแอพของเรำ

Collection of information from our website and our App

่
เมือใช
้เว็บไซต ์หรือแอพของเรำ คุณอำจเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลให ้เรำทรำบโดย
่ ่
สมัครใจ เซิร ์ฟเวอร ์ของเรำอำจบันทึกรำยละเอียดโดยอัตโนมัติ เช่น ทีอยู

When using our website or our App you may voluntarily

่
่
่ ณเยียมชมเว็
่
อินเทอร ์เน็ ตของคุณ, ชือโดเมน
ถ ้ำมี, และวันทีและเวลำที
คุ
บไซต ์
หรือแอพของเรำ หำกคุณเข ้ำถึงเว็บไซต ์ของเรำ (หรือส่วนหนึ่ งส่วนใดของ

automatically record details such as your internet address,

่
เว็บไซต ์) หรือแอพของเรำผ่ำนกำรเชือมต่
อทำงโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook,

disclose personal information to us. Our server may
domain name if applicable, and the date and time of your
visit to our website or our App. If you access our website (or

YouTube, LinkedIn และ Line) แสดงว่ำคุณยินยอมให ้เรำรวบรวม จัดเก็บ และใช ้
่ ณให ้เรำผ่ำนทำงกำรเชือมต่
่
่
ข ้อมูลทีคุ
อนั้น หำกคุณมีคำถำมเกียวกั
บวิธก
ี ำร

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

่
่
ทำงำนของกำรเชือมต่
อโซเชียลมีเดีย คุณควรตรวจสอบเงือนไขกำรใช
้บริกำร
่
่
โซเชียลมีเดียทีเกียวข ้อง

collecting, storing and using the information you make

้ อวั
่ ตถุประสงค ์ภำยในเท่ำนั้น รวมถึงวัตถุประสงค ์ทำงสถิติ
เรำรวบรวมข ้อมูลนี เพื

Facebook, YouTube, LinkedIn and Line), you consent to us
available to us via the plugin. If you have questions about
how social media plugins work, you should check the terms of

และกำรตลำด

use of the relevant social media service.

เรำจะพยำยำมไม่ระบุผู ้ใช ้หรือกิจกรรมกำรท่องเว็บของพวกเขำ ยกเว ้นเท่ำที่
่ ดกฎหมำยตำมที่
จำเป็ นในกำรตรวจสอบหรือรำยงำนกิจกรรมน่ ำสงสัยทีผิ

We gather this information for internal purposes only,

กฎหมำยกำหนด หรืออนุ ญำต หรือตำมควำมจำเป็ นตำมสมควรสำหร ับกิจกรรม

We will try to not identify users or their browsing activities

ของหน่ วยงำนบังคับใช ้กฎหมำย

including statistical and marketing purposes.

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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้ งอำจรวบรวมข
่
้ วน
เว็บไซต ์และแอพของเรำใช ้คุกกีซึ
้อมูลส่วนบุคคล คุกกีคื้ อชินส่
่ ดเก็บไว ้ในเบรำว ์เซอร ์ของคุณ ซึงจะบั
่
ของข ้อมูลทีจั
นทึกข ้อมูลกำรใช ้งำนเว็บไซต ์

Our website and App use cookies, which may collect

หรือแอพของเรำ เช่น รำยละเอียดของเซิร ์ฟเวอร ์และกิจกรรมกำรท่องเว็บของคุณ
้ ำนี เพื
้ ่อตรวจสอบกำรใช ้งำนเว็บไซต ์
และส่งข ้อมูลไปยังเซิร ์ฟเวอร ์ เรำใช ้คุกกีเหล่

your browser that record information on your use of our

้ ำเบรำว ์เซอร ์ของคุณ
และแอพของเรำเท่ำ นั้ น คุณ อำจสำมำรถเปลี่ยนกำรตังค่
่
่
้
่
เพื อให โ้ ดยทัวไปไม่ ย อมร บ
ั คุ ก กีหรือ เพื อให ค
้ ุ ณ มี ต วั เลือ กในกำรยอมร บ
ั หรือ

่ งไปยังเบรำว ์เซอร ์ของคุณ คุณอำจไม่สำมำรถใช ้ฟังก ์ชน
้
ปฏิเสธเมือส่
ั ทังหมดของ
้
เว็บไซต ์หรือแอพของเรำได ้โดยกำรปฏิเสธกำรใช ้คุกกี
่
นอกจำกบันทึกของเว็บเซิร ์ฟเวอร ์แล ้ว เรำยังใช ้กำรวิเครำะห ์เว็บของบุคคลทีสำม
เว็ บ บี ค อน และเท คโน โลยี ที่ คล ำ้ ยคลึ ง กัน เช่ น Google Analytics, Google
AdWords Remarketing และ Countly เพื่ อรวบรวมหรือ ร บ
ั ข อ้ มู ล เพื่ อปร บ
ั ปรุ ง

personal information. Cookies are pieces of data stored on
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

ประสิท ธิภำพและกำรใช ้งำนเว็ บ ไซต ,์ แอพ, และเฟสบุค
๊ เพจของเรำ ผูใ้ หบ้ ริกำร

cookies.

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

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

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. อ ย่ ำ ง ไ ร ก็
่ มีสำนั กงำน
ตำม ผูใ้ ห ้บริกำรของ Countly เป็ นบริษท
ั ในสหรำชอำณำจักร ซึงไม่

analytics, web beacons and similar technologies, such as

เป็ นกำรทำงำนทำงไกล

Countly, to collect or receive information in order to improve

้ ่อวิเครำะห ์ว่ำคุณ เขำ้ ชม, ใช ้แอพ และเว็ บไซต ์ของ
Google Analytics ใช ้คุกกีเพื
่
่
เรำอย่ำงไร เช่น หน้ำทีคุณเยียมชมและคุ
ณ ใช ้เวลำนำนแค่ไหน ข ้อมูลที่รวบรวม

the performance and usability of our website, App and

Google Analytics, Google AdWords Remarketing and

Facebook page. The provider of Google Analytics and

โดยคุกกี ้ (รวมถึงไอพีแอดเดรสของคุณ ) จะถูกโอนและเก็บไว ้ในเซิร ์ฟเวอร ์ของ

Google AdWords Remarketing is Google LLC, 1600

Google (ณ ปัจจุบน
ั มีกำรบันทึก ในประเทศสหร ัฐอเมริกำ) แต่อย่ำงไรก็ตำม กำร
แคชและเทคโนโลยีอื่นๆ อำจหมำยถึงวัน ที่กิจกรรมของคุณ ถูก เก็ บ ไว ใ้ นที่อื่น)

However, the provider of Countly is a United Kingdom based

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

่
่
่ Google
Google ไม่ได ้ระบุหรือเชือมโยงไอพี
แอดเดรส ของคุณกับข ้อมูลอืนใดที

company, which has no office, remotely works.

ถือครอง

Google Analytics use cookies to analyse how you view and

่
ไซต ์ของเรำยังอำจใช ้ Google AdWords Remarketing ซึงจะแสดงโฆษณำให
้กับ
่
้
คุณโดยพิจำรณำจำกส่วนใดของไซต ์ทีคุณดูโดยกำรวำงคุกกีบนเว็บเบรำว ์เซอร ์

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

ของคุ ณ คุ ก กีนี้ ้ ไม่ ไ ด ร้ ะบุ ต ัว ตนของคุ ณ หรือ ให ก
้ ำรเข ำ้ ถึ ง คอมพิ ว เตอร ์หรือ
่
อุปกรณ์มือถือของคุณ ในทำงใดทำงหนึ ง Google AdWords Remarketing ช่วย
้ และ
ใหเ้ รำปรบั แผนกำรตลำดของเรำให ้เหมำะกับควำมต ้องกำรของคุณมำกขึน

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

่ ยวข
่
แสดงเฉพำะโฆษณำทีเกี
้องกับคุณเท่ำนั้น

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

Countly ถู ก ใช ้บนแอพเพื่ อวิเครำะห ช
์ ่อ งทำงกำรขำย และกิจ กรรม อัต รำกำร
่ ้รบั จำกแหล่ง
ร ักษำจำนวนผูใ้ ช ้ และอัตรำควำมสมบูรณ์ของช่องทำงของผูใ้ ช ้ทีได

any other data held by Google.

ต่ำงๆ บนแอพของเรำ

Google does not identify or associate your IP address with

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 ช่วยใหบ้ ริษท
ั มองเห็ น ไดอ้ ย่ำงสมบูรณ์และควบคุม วิธก
ี ำรส่งขอ้ มูลกำร
่ งเซิ
่ ร ์ฟเวอร ์กำรวิเครำะห ์และฐำนข ้อมูลตังอยู
้ ่ วิธก
วิเครำะห ์จำก SDK ทีซึ
ี ำหนดค่ำ

Countly provides the company completed visibility and

และใครสำมำรถเข ้ำถึงข ้อมูลส่วนใดได ้บ ้ำง

where the analytics server and database is located, how they

กำรใช ้เว็บไซต ์หรือแอพของเรำแสดงว่ำคุณยินยอมให ้ Google ประมวลผลข ้อมูล
่
่ บำยไว ้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของ Google และ
เกียวกั
บคุณในลักษณะทีอธิ

controls over how the analytics data is sent from the SDKs,
are configured and who has access to which parts of the
data.

เพื่อวัตถุป ระสงค ์ที่กำหนดไว ้ขำ้ งตน
้ คุณ สำมำรถเลือ กไม่ใช ้ Google Analytics
้ อ ใช ้บริกำร
หรือ AdWords Remarketing หำกคุณ ปิ ดใช ้งำนหรือ ปฏิเสธคุกกีหรื

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

้
ยกเลิกกำรใหบ้ ริกำรโดย Google คุณอำจไม่สำมำรถเขำ้ ถึงกำรใช ้งำนทังหมด
บนเว็บไซต ์หรือแอพของเรำได ้อย่ำงเต็มที่

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

กำรใช ้ Facebook Page ของเรำ แสดงว่ำคุณ ยิน ยอมใหม้ ีกำรประมวลผลขอ้ มูล
เกี่ ย ว กั บ คุ ณ โ ด ย Facebook (Facebook Inc., Hacker Way, Menlo Park,

processing of data about you by Google in the manner
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

California 94025) ในลักษณะที่อธิบำยไว ้ในนโยบำยข ้อมูลของ Facebook และ
เพื่ อวัต ถุ ป ระสงค ก์ ำหนดไว ข
้ ำ้ งต น
้ คุ ณ สำมำรถซ่อ นโฆษณำของเรำบนหน้ำ

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

Facebook ของคุณโดยทำตำมคำแนะนำนี ้

By using our Facebook page, you consent to the processing

เรำฝังปุ่ มแชร ์โซเชียลของเครือข่ำยโซเชียล เช่น Facebook, LinkedIn, YouTube
่
และ Line บนเว็ บ ไซต ข
์ องเรำ กำรผสำนประเภทนี ้ไม่ ได เ้ ชือมต่
อ กับ เซิร ์ฟเวอร ์
เครือ ข่ำยโซเชียล เมื่อคุณ เข ำ้ ถึงเว็ บ ไซต ์เหล่ำนี ้ผ่ ำนปุ่ มของเรำอัน ถือ เป็ นกำร
ยิน ยอมโดยตรงในกำรส่งข อ้ มู ลของคุณ ไปยังเซิร ์ฟเวอร ์ของเครือ ข่ำยโซเชีย ล
่ ณเข ้ำถึงหน้ำเฉพำะของโซเชียลเน็ ตเวิร ์ก ไม่วำ่ คุณจะมีโปรไฟล ์บน
เหล่ำนี ้ เมือคุ

extent.

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.

้
่
โซเชียลเน็ ตเวิร ์กหรือไม่ เบรำว ์เซอร ์ของคุณจะส่งขอ้ มูลนี โดยตรง
ซึงรวมถึ
งไอพี
่
แอดเดรส ของคุณไปยังเซิร ์ฟเวอร ์ของโซเชียลเน็ ตเวิร ์กโดยทีไม่สำมำรถควบคุม

We embedded social share buttons of social networks such

้ ้
กำรส่งต่อข ้อมูลนี ได

type of integration has not connected with social network

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

รวบรวมข ้อมูลผ่ำนกล ้องวงจรปิ ดของเรำ

Collection of information via our CCTV

เรำรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนระบบกล ้องวงจรปิ ดของเรำสำหร ับกำรเฝ้ ำระวัง
่ั
่
ผ่ำนกำรบันทึกวีดโิ อตลอด 24 ชวโมงเพื
อ:

We collect personal information via our CCTV systems for 24







ปร ับปรุงระดับกำรร ับรู ้ด ้ำนควำมปลอดภัย;
ลดกำรขี ด เขี ย นบนก ำแพงในที่ สำธำรณะ กำรก่ อ กวน และพฤติ ก รรม

hours video surveillance to:

ต่อต ้ำนสังคมรอบสถำนประกอบกำรของเรำ






ลดอำญำชญำกรรม รวมถึงกำรฉ้อโกงต่อธุรกิจของเรำ และเพื่อช่วยในกำร

reduce incidents of criminal behaviour including
fraud against our business and to aid inidentifying
and prosecuting offenders;




ช่วยในกำรติดตำมกำรเคลื่อนยำ้ ยสิน ค ำ้ เขำ้ และออกโดยเฉพำะสิน คำ้ ที่มี
มูลค่ำสูง

reduce the likelihood of graffiti, vandalism and antisocial behaviour around our premises;



ระบุตวั และดำเนิ นคดีกบั ผู ้กระทำควำมผิด;
้
ลดกำรประกันภัยส่วนเกินและเบียประกั
นภัย;
ช่วยในกำรย่อ และติดตำมปั ญหำสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
่ และ
และควำมเสียง;

Improve actual and perceived levels of safety;

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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เรำใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่ำงไร?

How do we use your personal information?

เรำใช ้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นหลักในกำรจัดหำผลิตภัณฑแ์ ละบริกำรของเรำให ้กับ
คุณ ตำมปกติในกำรดำเนิ น ธุรกิจและ/หรือ เพื่อรบั สิน คำ้ และบริกำรจำกคุณ เรำ

We use personal information primarily to provide our

่
อำจใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลเพือ:
่
่ ณร ้องขอ
 ติดต่อคุณเพือให
้ข ้อมูล วัสดุหรือสินค ้ำและบริกำรทีคุ
่
่
่
่
 ติดต่อคุณเพือให ้ขอ้ มูลและสือเกียวกับสินคำ้ และบริกำรของเรำทีเรำคิ
ดว่ำ

conducting our business and/or to obtain goods and services

products and services to you in the ordinary course of
from you. We may also use personal information to:



คุณอำจสนใจ





จัดหำสินค ้ำและบริกำรของเรำให ้แก่คุณ;
่
่ ณกำลังใช ้อยู;่
ให ้ข ้อมูลเกียวกั
บสินค ้ำและบริกำรทีคุ



่
่ ั รำยกำรพิเศษประจำเดือน กำรแข่งขัน หรืองำน
ให ้ข ้อมูลเกียวกั
บโปรโมชน
่
กิจกรรมทีเรำคิ
ดว่ำคุณอำจสนใจ



่
่
่
่ ณได ้
ให ้ขอ้ มูลเกียวกั
บ สิน คำ้ และบริกำรอื่น ๆ ทีเรำน
ำเสนอซึงคล
ำ้ ยกับ ทีคุ
้ อสอบถำมเกียวกั
่
ซือหรื
บสินค ้ำหรือบริกำรนั้นๆ;

materials or products and services you request;



you may be interested in;






วิเครำะห ์และทำควำมเข ้ำใจฐำนลูกคำ้ ของเรำ เช่น โดยใหบ้ ุคคลภำยนอก





ดำเนิ นกำรวิจยั ในนำมของเรำ และ
่ ตถุประสงค ์รองทีเกี
่ ยวข
่
่
่ ณ
เพือวั
้องกับวัตถุประสงค ์ทีเรำเก็
บรวบรวม โดยทีคุ

ตลอดเวลำ

provide you with information about other goods and
havealready purchased or enquired about;
provide you with information about promotions,
monthly specials, competitions or upcoming events
that wethink you may be interested in;



manage our relationship with you, including
addressing any enquiries or complaints you may

้
่
่
หำกเรำตังใจที
จะใช
้ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพือกำรตลำดแบบตรง
เช่น โดยกำร
่ ณลงในฐำนข ้อมูลกำรตลำด และคุณยังไม่ได ้ยินยอมให ้ใช ้งำน เรำจะแจ ้งให ้
เพิมคุ

แจง้ เตือ นจำก Line อีกต่อ ไป คุณ สำมำรถบล็ อ กบัญ ชี Line Official ของเรำได ้

provide you with information about the products and

services we offer that are similar to those that you

่
่
ด ้ำนสินเชือ่ และเพือปร
ับปรุงบริกำรทีเรำให
้;

ในกรณี ของแอปพลิเคชน
ั Line คุณยินยอมที่จะรบั ขอ้ มูลกำรตลำดโดยกำรเพิ่ม
่ ่อนของคุณ หำกคุณ ไม่ตอ้ งกำรรบั กำร
บัญชี Line Official ของเรำในรำยชือเพื

provide you with our products and services;
services you are currently using;



คุณทรำบและจะให ้โอกำสคุณในกำรปฏิเสธกำรนำข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช ้

contact you to provide you with information and
materials on our products and services that we think

จัดกำรควำมสัมพันธ ์ของเรำกับคุณ รวมถึงกำรตอบคำถำมหรือข ้อร ้องเรียน
่ ณอำจมี กำรจัดหำช่องทำงกำรชำระเงินและสิงอ
่ ำนวยควำมสะดวก
ใด ๆ ทีคุ

่ ตถุประสงค ์รองนั้นๆ
คำดหวังว่ำเรำใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพือวั

contact you to provide you with the information,

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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เรำเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลให ้ใครบ ้ำง?

To whom do we disclose personal information?

่ ตถุประสงค ์ในกำรรวบรวมหรือในสถำนกำรณ์
เรำจะเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลเพือวั
้
้
ต่อไปนี เท่ำนัน:

We will only disclose personal information for the purpose for



่
ให ้แก่สมำชิกของ เวือร ์ท กรุ ๊ป ซึงหมำยถึ
งบริษท
ั ในเครือ และบริษท
ั โฮลดิง้
่
่
่
่
เพือใหค้ ำปรึกษำและรำยงำนปัญหำทีเกียวข ้องและเพือวัตถุประสงค ์ในกำร



้
่ ดเก็บและ/หรือเซิร ์ฟเวอร ์ของเรำ
จัดเก็บ ขึนอยู
ก
่ บั สถำนทีจั
่
บุ ค คลที สำมรวมถึ ง หุ น
้ ส่ ว นธุร กิจ ซัพ พลำยเออร ์ ผู ร้ บ
ั เหมำช่ว ง และผู ้
่ วยเรำในกำรดำเนิ นธุรกิจของเรำ;
ให ้บริกำรทีช่



่ ตถุประสงค ์ในกำรวิเครำะห ์ฐำนลูกค ้ำของเรำและ
ให ้แก่บริษท
ั วิจยั ตลำดเพือวั

which it was collected or in the following circumstances:



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;



ดำเนิ นกำรวิจยั ในนำมของเรำ






่ กษำกฎหมำยทีเกี
่ ยวข
่
ให ้แก่หน่ วยงำนบังคับใช ้กฎหมำย ศำล และทีปรึ
้อง ที่
่ ดกฎหมำย หรือเพื่อตอบสนองต่อหมำยศำล คำสั่ง
สงสัยว่ำมีกำรกระทำทีผิ
ศำล หรือกระบวนกำรทำงกฎหมำย;
่
ในกรณี ทมี
ี่ กำรร ้องเรียนเรืองอำชี
วอนำมัยและควำมปลอดภัย ต่อเจ ้ำหน้ำที่
่ ำงำนหรือผู ้ประกันตนของเรำ
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำนทีท
่
่อตรวจสอบ ป้ องกัน หรือดำเนิ นกำรเกียวกั
่
ให ้แก่บุคคลทีสำมเพื
บกิจกรรมที่
่
์
ผิดกฎหมำยหรือสงสัยว่ำเป็ นกำรฉ้อโกง เพือสร ้ำงหรือใช ้สิทธิทำงกฎหมำย
ของเรำ หรือ ป้ องกัน ข อ้ เรีย กร ้องทำงกฎหมำย หรือ ในสถำนกำรณ์ ที่
่
เกียวข
้องกับกำรคุกคำมต่อควำมปลอดภัยทำงกำยภำพของบุคคลใด ๆ





่ ้รบั อนุ ญำตภำยใต ้
เมื่อกฎหมำยกำหนดหรืออนุ ญำตหรืออย่ำงอื่นตำมทีได
พระรำชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562;
่ ณยินยอมหรืออนุ ญำตให ้บุคคลทีสำมเปิ
่
เมือคุ
ดเผยข ้อมูล;

to a member of the Wuerth Group, which means our

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

ในกรณี ของกำรขำย กำรควบรวมกิจกำร กำรชำระบัญ ชี กำรเลิกกิจกำร
้ จกำรของบริษท
กำรปรบั โครงสร ้ำงองค ์กรหรือกำรเข ้ำซือกิ
ั เวือ ร ์ท ประเทศ

action regarding illegal activities or suspected fraud,

ไทย หรือธุรกิจหรือ หน่ วยธุรกิจของ บริษท
ั เวือร ์ท ประเทศไทย ขอ้ มูลที่เรำ
่
่ จะเกิ
้
้
รวบรวมเกียวกับคุณอำจถูกขำยหรือถ่ำยโอน อย่ำงไรก็ตำม สิงนี
ดขึนก็
่
ต่อ เมื่อฝ่ ำยที่รบั ข อ้ มูลตกลงทีจะผู
กพัน ตำมข อ้ กำหนดของนโยบำยควำม

against legal claims, or in situations involving potential

้
่ ้งให ้คุณทรำบเมือมี
่ กำรรวบรวมข ้อมูล
เป็ นส่วนตัวนี และประกำศที
แจ

toestablish or exercise our legal rights or defend
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.

WUeRTH THAILAND CO. LTD.
บริษท
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ผู ้ให ้บริกำรชำระเงิน

Payment providers

บนเว็บไซต ์ของเรำ (“eshop”) และแอพ เรำเสนอกำรชำระเงินด ้วยบัตรเครดิตและ

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

บัต รเดบิต ผ่ ำ นผู ใ้ ห บ้ ริก ำรช ำระเงิน คือ First Data Merchant Solutions Private

credit and debit card through our payment service provider

Limited (12 Marina Boulevard, #26-04, Marina Bay Financial Center Tower
่ อไปนี เรี
้ ยกว่ำ "Fiserv"
3, Singapore 018982) ซึงต่

First Data Merchant Solutions Private Limited (12 Marina

เรำไม่รวบรวมหรือบันทึกข ้อมูลด ้วยตนเอง หำกคุณเลือกชำระเงินด ้วยบัตรเครดิต
่ ยวข
่
หรือบัตรเดบิต ขอ้ มูลส่วนบุคคลและขอ้ มูลทีเกี
้องกับ กำรชำระเงินใดๆ ทีร่ ้อง

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

ขอและจำเป็ นในกำรประมวลผลทำงธุรกรรม จะถูกส่งโดยตรงหรือ เฉพำะไปยัง
ธนำคำร, ที่บริษ ัท บัต รเครดิต ของคุ ณ หรือ ที่ Fiserv ข อ้ มู ล บัต รเครดิต จะถู ก

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

รวบรวมโดย Fiserv และจัด เก็บ ในรูป แบบที่เข ำ้ รหัส เท่ำนั้ น คุณ สำมำรถค น
้ หำ
่
่ บไซต ์ https://www.fiserv.com/en-ap
ข ้อมูลโดยละเอียดเกียวกั
บ Fiserv ได ้ทีเว็

transaction will also or exclusively be transmitted directly to

้ ำนเว็บไซต ์/eshop และ
กำรชำระเงินด ้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตสำหรบั กำรซือผ่
้
แอพของเรำนั น บริษท
ั ในเครือ คือ Wuerth International Trading (Singapore)

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

Pte. Ltd. (4th level, 30 Pioneer Road, Singapore 628502) . เฉ พ ำ ะ ข ้ อ มู ล
่ ยวข
่
่ กค ้ำ หมำยเลข หมำยเลขใบ
สำคัญทีเกี
้องกับกำรซือ้ eshop/App (เช่น ชือลู

related data that is requested and required to process the
your bank, credit card company or fiserv. Credit card data is
find detailed information about fiserv on
https://www.fiserv.com/en-ap.
Payments by credit and debit cards for purchases via our

้
่
แจ ้งหนี ้ และจำนวนเงินทังหมด)
ทีประมวลผลผ่
ำนบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเท่ำนั้น
่
ทีมอบให ้กับบริษท
ั ในเครือเวือร ์ท

website/eshop and App are received by our affiliate

กฎหมำยควำมเป็ นส่วนตัวของสิงคโปร ์ยังมี ผ ลบังคับ ใช ้ส ำหร บ
ั กำรช ำระเงิน ที่
ด ำเนิ นกำรผ่ ำน Fiserv และร บ
ั โดย บริษ ัท เวือ ร ์ท อิน เตอร ์เนช น
ั แนล เทรดดิง้

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

จำกัด (ประเทศสิงคโปร ์)

company Wuerth International Trading (Singapore) Pte. Ltd.
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.

กำรเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลข ้ำมพรมแดน

Cross-border disclosure of personal information

เรำอำจติ ด ต่ อ กับ บุ ค คลภำยนอกที่ มี ก ำรด ำเนิ นงำนทั้งหมดหรือ บำงส่ ว นอยู่
ต่ ำ งประเทศ ด ว้ ยเหตุ นี ้ ข อ้ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของคุ ณ อำจถู ก เปิ ดเผยต่ อ ผู ร้ บ
ั ใน

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

่
ต่ำงประเทศ ซึงรวมถึ
งแต่ไม่จำกัดเพียงเยอรมนี และสิงคโปร ์

information may be disclosed to a recipient in a foreign

operations located overseas. As a result, your personal
country, including but not limited to Germany and Singapore.

ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีควำมปลอดภัยและแม่นยำเพียงใด?

How secure and accurate is your personal information?

่
้
่
เรำจะดำเนิ นกำรตำมสมควรเพือให
้แน่ ใจว่ำข ้อมูลส่วนบุคคลทังหมดที
เรำ

We will take reasonable steps to ensure that all personal

เก็บไว ้ คือ:

information we hold is:





่
ถูกต ้อง ครบถ ้วน ทันสมัย เกียวข
้องและไม่ทำให ้เข ้ำใจผิด;
่
เก็บไว ้ในสภำพแวดล ้อมทีปลอดภั
ย และ



ปกป้ องจำกกำรใช ้งำนในทำงที่ผิด กำรรบกวนและกำรสูญ หำย ตลอดจน




กำรเข ้ำถึง กำรแก ้ไข หรือกำรเปิ ดเผยโดยไม่ได ้ร ับอนุ ญำต
่ ำยโดยกล ้องวงจรปิ ดจะถูกเก็บไว ้ที่
ข ้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในรูปแบบของภำพทีถ่

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.

่
่ ้ร ับอนุ ญำตโดยเฉพำะตำม
สถำนทีของเรำและสำมำรถเข
้ำถึงได ้โดยพนักงำนทีได
้
่ กำรควบคุม รูปภำพจะถูกเก็บไว ้เป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย
ขันตอนกำรเข
้ำถึงทีมี

Any personal information in the form of images captured by

สำมสิบ (30) วัน

specifically authorised employees in accordance with

CCTV will be stored onsite at our premises and accessible by
controlled access procedures. Images will bestored for a
minimum of thirty (30) days.
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่
่ ดโดย
หำกรำยละเอียดใดๆ ของคุณเปลียนแปลง
โปรดแจ ้งให ้เรำทรำบโดยเร็วทีสุ
ใช ้รำยละเอีย ดกำรติด ต่ อ ด ำ้ นล่ ำ ง เพื่ อให เ้ รำสำมำรถร ก
ั ษำควำมถูก ต อ้ งของ

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

ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณได ้

maintain the accuracy of your personal information.

คุณจะเข ้ำถึงและแก ้ไขข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณได ้อย่ำงไร?

How can you access and correct your personal information?

เรำพยำยำมท ำให แ้ น่ ใจว่ำ ข อ้ มู ล ส่ว นบุ ค คลทั้งหมดที่รวบรวมนั้ นถู ก ต อ้ งและ
์
่
่
ครบถ ้วน คุณมีสท
ิ ธิในกำรเข
้ำถึงข ้อมูลส่วนบุคคลเกียวกั
บคุณทีเรำเก็
บไว ้ เรำจะ

We seek to ensure that all personal information collected is

่ ณส่งถึงเรำทำง
ปฏิบ ต
ั ต
ิ ำมคำขอใด ๆ ในกำรเขำ้ ถึงขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณทีคุ
่
อีเมลที่ compliance@wuerth.co.th ซึงกฎหมำยคุ
้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลอนุ ญำต

possible by using the contact details below so we can

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

่ ำเช่น นั้น ไม่มีค่ำธรรมเนี ยมในกำรขอเขำ้ ถึงข ้อมูลส่วนบุคคล
ใหเ้ รำปฏิเสธทีจะท

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

ของคุณ แต่เรำอำจเรียกเก็บ ค่ำธรรมเนี ยมในกำรให ้คุณเข ้ำถึงข ้อมูลส่วนบุคคล
่
่
ของคุณในรูปแบบทีตกลงร่
วมกัน โดยปกติแล ้วจะเกิดจำกกำรดูขอ้ มูลทีสำมำรถ

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

่ ดเก็บไว ้ในไฟล ์ คุณยังมีสท
่
่
เข ้ำถึงได ้ซึงจั
ิ ธิขอให ้เรำแก ้ไขข ้อมูลเกียวกั
บคุณทีไม่
่
่
ถูกต ้อง ไม่สมบูรณ์ ลำ้ สมัย ไม่เกียวขอ้ งหรือทำให ้เขำ้ ใจผิด หำกเรำปฏิเสธทีจะ

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

แก ้ไขข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณตำมทีร่ ้องขอ เรำจึงต ้อง:

fee for making a request to access your personal information
personal information in a mutually agreed format, usually by
sighting the accessible information held on file. You also have



แจ ้งให ้คุณทรำบเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรถึงสำเหตุของกำรปฏิเสธ) เว ้นแต่จะไม่
่ ำเช่นนั้น (และวิธรี ้องเรียนกำรปฏิเสธนั้น และ
มีเหตุผลสมควรทีจะท

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



่
เมื่อมีกำรร ้องขอจำกคุณให ้เรำเชือมโยงข
้อควำมว่ำข ้อมูลนั้นไม่ถูกต ้อง ไม่

we refuse to correct your personal information as requested,

่
้
สมบูรณ์ ล ้ำสมัย ไม่เกียวข
้องหรือทำให ้เข ้ำใจผิด ให ้ทำตำมขันตอนดั
งกล่ำว
่
่
้
่
ตำมสมควรในสถำนกำรณ์เพือเชือมโยงค ำชีแจงดังกล่ำวเพือให ผ
้ ูใ้ ช ้เห็ น

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



ข ้อมูลได ้ช ัดเจน

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

ฉันจะติดต่อ บริษท
ั เวือร ์ท ประเทศไทย ได ้อย่ำงไร?
่
หำกคุณมีคำถำมหรือข ้อร ้องเรียนเกียวกั
บวิธก
ี ำรจัดกำรข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
่
คุณสำมำรถติดต่อเจ ้ำหน้ำทีกำกับดูแลกำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมกฎระเบียบของเรำได ้ดังนี :้
จดหมำย:

notify you in writing of the reasons for the refusal
to complain of the refusal; and



upon request from you that we associate a statement
that the information is inaccurate, incomplete, out-ofdate, irrelevant or misleading, take such steps are as

่ ำกับดูแลกำรปฏิบต
เจ ้ำหน้ำทีก
ั ต
ิ ำมกฎระเบียบ

reasonable in the circumstances to associate such a

บริษท
ั เวือร ์ท ประเทศไทย จำกัด
เลขที่ 123/2 นิ คมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง

statement so that it will be apparent to users of the
information.

แขวงลำปลำทิว, เขตลำดกระบัง,
กรุงเทพมหำนคร 10520

How can I contact Wuerth Thailand?

อีเมล:

compliance@wuerth.co.th

If you have any questions or complaints about how we

โทรศัพท ์:
่
หัวข ้อเรือง:

(02) 2170 5047

handle your personal information, you can contact our

นโยบำยกำรคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล

Compliance Officer as follows:

เรำจะพิจำรณำและตอบกลับ กำรร ้องเรีย นใด ๆ ที่แจง้ ให เ้ รำทรำบภำยในเวลำที่

Mail:

Compliance Officer
Wuerth Thailand Co Ltd

เหมำะสม โดยปกติในระยะเวลำภำยใน 30 วัน เรำจะพยำยำมแก ้ไขขอ้ ร ้องเรียน
่
ใดๆ เพือควำมพึ
งพอใจของคุณเสมอ

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.

WUeRTH THAILAND CO. LTD.
บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) จำกัด 123/2 ซอยฉลองกรุง 31 นิ คมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลำทิว
เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร : 02 2170 5047 อีเมลล ์ : COMPLIANCE@WUERTH.CO.TH เว็ปไซด ์ : WWW.WUERTH.CO.TH

PRIVACY POLICY
Page 10 of 10

28/12/2021 V1.0

กำรยกเว ้นควำมร ับผิด/ข ้อจำกัดควำมร ับผิดชอบ

Exclusion of Liability/Disclaimer

กำรประกำศปกป้ องข ้อมูลของบริษท
ั เวือร ์ท ประเทศไทย ใช ้ไม่ได ้กับแอปพลิเคช ัน,

The data protection declaration of Wuerth Thailand does not

ผลิตภัณฑ ์,บริกำรต่ำงๆ, เว็บไซต ์ หรือฟังก ์ช ันโซเชียลมีเดียของผู ้ให ้บริกำรบุคคล
่
่
่
่
ทีสำมซึ
งสำมำรถเข
้ำถึงได ้ผ่ำนลิงก ์ทีเรำน
ำเสนอด ้วยเหตุผลด ้ำนข ้อมูล เมือใช
้

apply to applications, products, services, websites or social

ลิงก ์เหล่ำนี ้ คุณจะออกจำกเว็บไซต ์ของบริษท
ั เวือร ์ท ประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็ นไป
่ ้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมหรือส่งต่อโดยบุคคลทีสำม
่
ได ้ทีข
บริษท
ั เวือร ์ท ประเทศ

via links which we offer for information reasons. When using

่
ไทย ไม่มอ
ี ท
ิ ธิพลใด ๆ ต่อเว็บไซต ์ของบุคคลทีสำมและไม่
ให ้คำแนะนำหรือรบั รอง
่
้ อแนวทำงปฏิบต
เกียวกั
บเว็บไซต ์เหล่ำนี หรื
ั ใิ นกำรปกป้ องข ้อมูล เรำขอแนะนำให ้
้
่ ณอำจ
คุณอ่ำนและทบทวนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต ์ทังหมดที
คุ

possible that information about you may be collected or

่
โต ้ตอบด ้วยก่อนทีจะอนุ
ญำตให ้รวบรวม ประมวลผล และใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของ

recommendations or assurances regarding these websites or

คุณ

their data protection practices. We encourage you to read

media functions of third party providers which are accessible
these links you leave the website of Wuerth Thailand, so it is
passed on by third parties. Wuerth Thailand has no influence
whatsoever on the websites of third parties and makes no

and review the privacy policies of all websites with which you
may interact before allowing them to collect, process and use
your personal information.
่
กำรเปลียนแปลงและกำรปร
ับปรุงนโยบำยกำรคุ ้มครองส่วนบุคคล

Changes and Updates to the Privacy Policy

่
เนื่ องจำกองค ์กร สมำชิกภำพ และผลประโยชน์ของเรำเปลียนแปลงเป็
นบำงครง้ั
้
่
ครำว นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี จึงคำดว่ำจะมีกำรเปลียนแปลงเช่นกัน เรำขอ

As our organization, membership and benefits change from

์
่
สงวนสิทธิในกำรแก
้ไขนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวเมือใดก็
ได ้ ด ้วยเหตุผลใดๆ ก็

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

ตำม โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้คุณทรำบ นอกเหนื อจำกกำรประกำศแจ ้งนโยบำยควำม
่
่ ้ไขเพิมเติ
่ มทีเว็
่ บไซต ์นี ้ เรำอำจส่งอีเมล
เป็ นส่วนตัวและข ้อกำหนดและเงือนไขที
แก

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

่
่
แจ ้งเตือนเป็ นระยะเกียวกั
บประกำศและข ้อกำหนดและเงือนไขของเรำ
และอำจส่ง
่
่
่ สำระสำคัญ แต่คณ
อีเมลถึงคุณเกียวกั
บกำรเปลียนแปลงที
มี
ุ ควรตรวจสอบ

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

่ นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวปัจจุบน
่ ผลบังคับใช ้และ
เว็บไซต ์ของเรำบ่อยๆ เพือดู
ั ทีมี
่
่
กำรเปลียนแปลงใดๆ
ทีอำจท
ำให ้มีขนได
ึ้
้ เรำขอแนะนำให ้คุณตรวจสอบเว็บไซต ์
่
ของเรำเป็ นประจำเพือให ้แน่ ใจว่ำคุณได ้ตระหนักถึงบนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวใน

changes, but you should check our Website frequently to see

ปัจจุบน
ั ของเรำ

our website regularly to ensure that you are aware of our

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

of the amended Privacy Policy and Terms and Conditions at
and terms and conditions and may e-mail you of material
the current Privacy Policy that is in effect and any changes
that may have been made to it. We encourage you to review
current Privacy Policy.

WUeRTH THAILAND CO. LTD.
บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) จำกัด 123/2 ซอยฉลองกรุง 31 นิ คมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลำทิว
เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร : 02 2170 5047 อีเมลล ์ : COMPLIANCE@WUERTH.CO.TH เว็ปไซด ์ : WWW.WUERTH.CO.TH

