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นโยบายความเป็นสว่นตวั  

นโยบายความเป็นสว่นตวัน้ี (ซึง่ตอ่ไปน้ีจะเรยีกวา่ “นโยบาย”) ไดเ้ผยแพร่และมผีลบังคับใช ้ณ วันที ่12 

สงิหาคม 2565 

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูตดิตอ่: 

ชือ่บรษัิท: NNG Software Developing and Commercial จ ากดั  

ส านักงานจดทะเบยีน: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Hungary 

ศาลทีจ่ดทะเบยีน: ศาลประจ าภมูภิาคแหง่เมอืงหลวงบดูาเปสต ์(Fővárosi 

Törvényszék) 

เลขทะเบยีนบรษัิท: 01-09-891838 

หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร: 13357845-2-44 

ทีอ่ยูอ่เีมล: privacy@nng.com 

หนา้บรกิารสนับสนุน: https://www.jaguar.com/market-selector.html  

 

1. นยิามค ำศพัท ์

CID ของแอปพลเิคชนั ระบเุวอรช์นัทีแ่น่ชดัของซอฟตแ์วรก์ารน าทางตามรุ่นอปุกรณ์ 

ตามภมูภิาคและตามชนดิยอ่ยของอปุกรณ์ 

เนือ้หา หมายถงึแผนที ่จุดทีส่นใจ เน้ือหา 3 มติ ิเสยีง ไฟลภ์าษา และเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าทางอืน่ 

ๆ ทีส่ามารถอัปโหลดลงในอุปกรณ์น าทางของคุณและใชกั้บซอฟตแ์วร์ของคุณได ้

ทีจ่ดัเก็บขอ้มลู หมายถงึ เอสดกีารด์/แฟลชไดรฟ์ หรอืทีจ่ดัเก็บขอ้มลูอืน่ ๆ ทีม่ขีอ้มลูการน าทาง 

อปุกรณ ์หมายถงึอปุกรณ์ทีค่ณุใชส้ าหรับการเรยีกด ูลงทะเบยีน หรอืโตต้อบกับจดหมายขา่ว 

(แลป็ทอ็ป เดสกท์อ็ป แทบ็เลต็ มอืถอื หรอือปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิสอ์ืน่ ๆ) 

ผลติภณัฑฟ์ร ี

หมายถงึการอปัเดตและเน้ือหาทีผู่ใ้ชส้ามารถใชไ้ดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ่้ายในระหวา่งระยะเวลาการใหบ้รกิ

ารของ Mapcare 

GDPR หมายถงึขอ้บังคับ (สหภาพยโุรป) ที ่2016/679 

ของรัฐสภายโุรปและคณะมนตรแีหง่สหภาพยโุรป ลงวันที ่27 เมษายน 2016 

เกีย่วกับการคุม้ครองบคุคลธรรมดาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลและการเคลื่

อนไหวอยา่งเสรขีองขอ้มลูดงักลา่ว ซึง่ยกเลกิค าสัง่ที ่95/46/EC 

การรบัประกนัแผนทีล่า่สดุหรอื LMG 

หมายถงึผลติภัณฑฟ์รแีบบใชค้รัง้เดยีวทีใ่หส้ทิธิผ์ูใ้ชใ้นการตดิตัง้ขอ้มลูแผนทีล่า่สดุบนอปุกรณ์น าทา

ง โดยมเีงือ่นไขวา่ (i) ผูใ้ชร้อ้งขอการรับประกันแผนทีล่า่สดุภายใน 60 

วันหลงัจากวันทีใ่ชง้านครัง้แรก ของอปุกรณ์น าทาง (เวลาของการแกไ้ข GPS 

ครัง้แรกของหน่วยน าทาง) และ (ii) การอัปเดตแผนทีใ่ด ๆ ทีม่ใีหส้ าหรับ NNG 

ในขณะทีผู่ใ้ชร้อ้งขอการรับประกันแผนทีล่า่สดุ นอกจากน้ี 

การอัปเดตแผนทีซ่ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของการรับประกันแผนทีล่า่สดุจะถกูจ ากดัใหค้รอบคลมุพืน้ทีเ่ดยีวกั

นและคณุสมบตัเิดยีวกันของแผนทีเ่ริม่ตน้ทีต่ดิตัง้บนอปุกรณ์น าทางเสมอ 

อปุกรณ์น ำทาง หมายถงึระบบน าทางในรถยนตท์ีต่ดิตัง้ในยานพาหนะของคณุ 

(รวมถงึทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู) 

NNG หมายถงึบรษัิท NNG Software Developing and Commercial จ ากดั  
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ผลติภณัฑ ์หมายถงึการอปัเดตและเน้ือหา  

เว็บไซต ์หมายถงึ https://jaguar.welcome.naviextras.com, 

https://landrover.welcome.naviextras.com  และโดเมนยอ่ย 

ซอฟตแ์วร ์หมายถงึซอฟตแ์วรน์ าทางทีใ่ชง้านบนอปุกรณ์น าทางของคณุ 

Toolbox หมายถงึเครือ่งมอืซอฟตแ์วรฟ์รสี าหรับพซีแีละ MacOS 

ซึง่ใชใ้นการดาวนโ์หลดการอปัเดตและผลติภัณฑจ์ากเซริฟ์เวอรข์อง NNG 

และอัปโหลดไปยังอปุกรณ์น าทาง ชือ่แบรนดข์อง Toolbox คอื: InControl Touch Map Updater. 

การอปัเดต 

หมายถงึการอปัเดตเน้ือหาและซอฟตแ์วรท์ีผู่ผ้ลติอปุกรณ์น าทางหรอืนักพัฒนาซอฟตแ์วรข์องคณุจัด

หาให ้ซึง่จะใหค้ณุสมบตัเิพิม่เตมิ เน้ือหาเวอรช์นัใหม ่หรอืแกไ้ขปัญหาซอฟตแ์วรท์ีพ่บเจอ 

ผูใ้ช ้หรอื คณุ หมายถงึผูใ้ชท้ีล่งทะเบยีนใชง้านเว็บไซตแ์ละ/หรอื Toolbox 

กจิกรรมของผูใ้ช ้หมายถงึขอ้มลูต าแหน่งทีต่ัง้และพฤตกิรรม (เชน่ ภาษาทีเ่ลอืก 

ผลติภัณฑท์ีใ่สไ่วใ้นรถเข็นของผูใ้ช)้ ประวตักิารทอ่งเว็บไซต ์รูปแบบการใชง้าน (เชน่ 

ความถี/่รูปแบบการเขา้สูร่ะบบ เพือ่ตรวจสอบการทจุรติ) 

VIN (Vehicle Identification Number) หมายถงึซเีรยีลนัมเบอรเ์ฉพาะประจ าตัวรถ 

2. นโยบายความเป็นสว่นตวั 

 

2.1. วตัถปุระสงคข์องเอกสารนี ้

 

นโยบายฉบบัน้ีระบขุอ้ก าหนดและเงือ่นไขของวธิกีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

(ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล) โปรดอา่นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหลา่น้ีอยา่งละเอยีด! 

 

2.2. ความพรอ้มใชง้านและการอปัเดตเอกสารนี ้

 

NNG ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขเอกสารน้ีแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวไดท้กุเมือ่ 

เราขอแนะน าใหค้ณุเขา้ไปทีเ่ว็บไซตแ์ละ Toolbox เป็นครัง้คราวเพือ่รับทราบขอ้มลูลา่สดุ 

อยา่งไรกด็ ี

คณุจะไดรั้บแจง้เกีย่วกบัการแกไ้ขนโยบายฉบับน้ีหากมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายน้ีอยา่งมนัียส า

คัญ (เชน่ หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลู ขอบเขตของขอ้มลูทีป่ระมวลผล 

บคุคลทีป่ระมวลผลขอ้มลู)  

 

2.3. ตวัควบคมุขอ้มลู 

 

2.3.1. NNG เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูทีร่ะบไุวใ้นนโยบายฉบับน้ี 

 

บคุคลตา่ง ๆ ตอ่ไปน้ีสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีใ่หไ้ว ้ไดแ้ก:่ 

 

• พนักงานของ NNG 

และผูจ้ัดการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการเก็บรวบรวมขอ้มลูและการประมวลผลขอ้มลู 
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• ผูเ้ชีย่วชาญดา้น IT ทีป่ฏบิตังิานดา้น IT ตา่ง ๆ 

ทัง้ในสว่นการท างานและการดแูลรักษาระบบคอมพวิเตอรข์อง NNG 

ตามหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายจาก NNG 

เพือ่ปฏบิัตหินา้ทีภ่ายใตว้ัตถปุระสงคข์องนโยบายฉบับน้ี 

 

2.4. การประมวลผลขอ้มลู 

 

2.4.1.  การประมวลผลขอ้มลูเกีย่วกับการลงทะเบยีนและ/หรอืการใช ้Toolbox 

และการจัดซือ้ผลติภัณฑ ์

 

2.4.1.1. วัตถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลู 

 

a. การบรหิารจัดการการลงทะเบยีนและการดแูลรักษาบญัชผีูใ้ช ้

 

 

หากผูใ้ชป้ระสงคจ์ะอัปเดตอปุกรณ์น าทางของตนดว้ยผลติภัณฑท์ีน่ าเสนอโด

ย NNG เขา/เธอจะตอ้งดาวนโ์หลด Toolbox และลงทะเบยีนใน Toolbox 

โปรดทราบวา่ดว้ยการลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ชจ้ะถกูสรา้งขึน้ 

การบ ารุงรักษาบัญชผีูใ้ชยั้งรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการปฏบิัตหินา้ทีข่อง NNG 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธิข์องคณุทีร่ะบไุวใ้นสว่น 2.7 

 

 

b. บทบญัญตัขิองการอปัเดต 

ขัน้ตอนการด าเนนิการอัปเดตมดีังตอ่ไปน้ี: 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งซงิโครไนซข์อ้มลูของอปุกรณ์น าทางไปยัง ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู 

ดว้ยตนเอง ผูข้นสง่ขอ้มลู 

ในลกัษณะน้ีจะมขีอ้มลูทัง้หมดทีจ่ าเป็นในการด าเนนิการอัปเดต 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งแทรก ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู ลงในพซีแีละเปิดแอปพลเิคชนั Toolbox 

เมือ่ใชแ้อปพลเิคชนั Toolbox ขอ้มลูทีร่ะบไุวใ้นสว่น 2.4.1.2 b) จะถกูสง่จาก 

Toolbox ไปยังเซริฟ์เวอร ์NNG 

c. การสง่การแจง้เตอืนของระบบ 

 

NNG 

จะสง่การแจง้เตอืนของระบบเกีย่วกับปัญหาทางเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งกบัและระห

วา่งการเขา้ถงึผลติภัณฑ ์

ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะปัญหาทางเทคนคิระหวา่งการดาวนโ์หลดเน้ือหา 

การแจง้เตอืนเกีย่วกับการเปิดตวั Toolbox ใหม ่

การแจง้เตอืนเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงในนโยบาย 

 

d. การช าระเงนิและการเรยีกเกบ็เงนิ 

 

หากผูใ้ชต้ดัสนิใจซือ้ผลติภัณฑ ์NNG 

จะประมวลผลขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับวัตถปุระสงคใ์นการช าระเงนิและการเรยีกเกบ็เ

งนิ  
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2.4.1.2. ขอบเขตของขอ้มลูสว่นบคุคลทีผู่ใ้ชป้ระมวลผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทะเบยีนและ/

หรอืการใชง้าน Toolbox: 

 

a)  

มกีารประมวลผลขอ้มลูตอ่ไปน้ีซึง่เกีย่วกับการลงทะเบยีนผูใ้ชแ้ละผลติภัณฑท์ี่

เกีย่วขอ้งซึง่ไดด้าวนโ์หลดผา่นทางบัญชผีูใ้ช:้ 

 

• ขอ้มลูทีป่ระมวลผลทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทะเบยีน/การซือ้: 

• ชือ่ผูใ้ช ้

• อเีมลแอดเดรสผูใ้ช ้

• รหัสผา่นทีม่กีารเขา้รหสัและไมถ่กูถอดรหัสของผูใ้ช ้

• ทีอ่ยูข่องผูใ้ช/้ทีอ่ยูอ่อกใบแจง้หน้ี 

• ประเทศทีพ่ านักถาวรหรอืชัว่คราว 

• กจิกรรมของผูใ้ช ้

• รหัสบัตรก านัลหรอืรหสับัตรเตมิเงนิทีใ่ชง้าน 

• ประวัต/ิขอ้มลูอัปเดตเกีย่วกบัการสัง่ซือ้  

• สมัครรับจดหมายขา่ว (ใช/่ไมใ่ช)่  

 

b) มกีารประมวลผลขอ้มลูตอ่ไปน้ีซึง่เกีย่วกับการตรวจหาอปุกรณ์น าทาง: 

 

• แบรนดแ์ละรุ่นเพือ่ระบตุวัอปุกรณ์น าทาง 

• SWID (ID จากหมายเลขประจ ายานพาหนะโดยใชฟั้งกช์นัแฮชทางเดยีว) 

• เวอรช์นัซอฟตแ์วร ์

• วันทีใ่ชง้านครัง้แรก (เวลาที ่GPS 

ระบตุ าแหน่งของอปุกรณ์น าทางเป็นครัง้แรก) 

• CID ของแอปพลเิคชนั 

• วันทีเ่ขา้สูร่ะบบ Toolbox เป็นครัง้แรก 

• VIN 

• รหัสอปุกรณ์น าทาง 

• ID ของอปุกรณ์น าทาง 

(รหัสระบเุฉพาะของอปุกรณ์แหลง่สญัญาณของอปุกรณ์น าทาง) 

• ชอ่งอปุกรณ์  

• ทีอ่ยู ่IP ของอปุกรณ์ 

• OS และเวอรช์นั OS ของอปุกรณ์ 

 

c) ขอ้มลูตอ่ไปน้ีไดรั้บการประมวลผลทีเ่กีย่วขอ้งกับการช าระเงนิและการเรยีกเก็
บเงนิ:  
  

• ชือ่ผูใ้ช ้ 
• ทีอ่ยูข่องผูใ้ช/้ทีอ่ยูอ่อกใบแจง้หน้ี  
• รายละเอยีดธรุกรรม/การช าระเงนิ (ทีอ่ยู ่IP, ชือ่ผูถ้อืบัตร, 

ประเทศผูอ้อกบตัร)  
• ประวัตกิารซือ้/อปัเดต (เชน่ วันทีท่ ารายการ รหัสธรุกรรม 

ขอ้มลูเกีย่วกับแพ็คเกจการขาย)  
• ใบแจง้หน้ีอเิลก็ทรอนกิส ์ 
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2.4.1.3. หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลู 

 

ขอ้มลูมกีารประมวลผลภายใต ้GDPR และกฎหมายในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูคอืการปฏบิัตติามสญัญาตามข ้

อ b) ของมาตรา 6(1) ของ GDPR  

ระหวา่ง LMG 

หรอืโดยการแลกรหัสแบบช าระลว่งหนา้หรอืบตัรก านัลทีไ่ดรั้บจากผูผ้ลติอปุกรณ์

น าทางหรอืตัวแทนจ าหน่าย NNG จะจัดหาผลติภัณฑ ์(ฟร)ี 

ใหก้ับคณุในฐานะผูรั้บเหมาชว่งของผูผ้ลติอปุกรณ์น าทางและประมวลผลขอ้มลูข

องคณุตามล าดับ คณุสามารถเขา้ถงึและดาวนโ์หลดผลติภัณฑไ์ด ้(ฟร)ี  

คณุจะสามารถซือ้ผลติภัณฑห์รอืรับรหัสทีม่กีารช าระเงนิลว่งหนา้หรอืบตัรก านัลจ

าก NNG ไดโ้ดยตรงส าหรับอปุกรณ์น าทางของคณุ และ NNG 

จะประมวลผลขอ้มลูของคณุเพือ่เขา้ท าสญัญาซือ้ขายดังกลา่ว 

และปฏบิัตติามสญัญาดังกลา่วและจัดการบญัชขีองคณุ เชน่ 

ประวัตอิปุกรณ์น าทางของคณุ  

 

ในกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระเงนิและการเรยีกเก็บเงนิ 

พืน้ฐานทางกฎหมายของการประมวลผลขอ้มลูคอืการปฏบิัตติามภาระผกูพันทาง

กฎหมายตามขอ้ ก) ของมาตรา 6(1) ของ GDPR 

และกฎหมายฮงัการทีีบ่ังคับใช ้  

 

2.4.1.4. ระยะเวลาการประมวลผลขอ้มลู 

 

จะมกีารเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตลอดระยะเวลาทีม่ผีลติภัณฑใ์ด ๆ 

ทีเ่กีย่วกบัอปุกรณ์น าทางของคณุใหใ้ชง้าน และไดรั้บการสนับสนุนจาก NNG 

หรอืจนกวา่คณุจะยกเลกิบัญช ีแลว้แตว่า่เหตกุารณ์ใดเกดิขึน้กอ่น 

 

NNG 

จะลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยทนัทหีากคณุมคี าขออยา่งเฉพาะเจาะจงใหม้ี

การลบขอ้มลูดังกลา่วและหากไมม่มีลูเหตทุางกฎหมายทีถ่กูตอ้งในการประมวล

ผลขอ้มลูโดยไมต่อ้งค านงึถงึขอ้ก าหนดทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

ใบแจง้หน้ีและขอ้มลูทัง้หมดทีจ่ะระบไุวใ้นใบแจง้หน้ีตามกฎหมายของฮงัการ ี

(ปัจจุบนัคอืชือ่ ทีอ่ยู ่และรายการทีซ่ือ้) 

จะถกูเกบ็ไวต้ามระยะเวลาขัน้ต ่าทีก่ฎหมายฮังการบีังคับใช ้(ปัจจุบนัคอื 8 ปี)   

 

 

2.4.2.  การประมวลผลขอ้มลูทีใ่หไ้วโ้ดยผูใ้ชส้ าหรับการรับจดหมายขา่ว 

 

2.4.2.1. วัตถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลู 

 

ผูใ้ชส้ามารถสมัครจดหมายขา่วของ NNG ทีเ่ว็บไซตห์รอื Toolbox 

โดยท าเครือ่งหมายในชอ่งทีเ่กีย่วขอ้ง  
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NNG จะด าเนนิการสง่จดหมายขา่วเพือ่แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบเกีย่วกับผลติภัณฑใ์หม ่

ๆ (เชน่ การอปัเดตเน้ือหาใหม)่ และการสง่เสรมิการขาย 

หรอืกจิกรรมทางการตลาดอืน่ ๆ 

เพือ่มอบจดหมายขา่วสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับคณุและอปุกรณ์น าทางทีล่งทะเบี

ยนของคณุ และเพิม่ประสบการณ์ผูใ้ชแ้ละความพงึพอใจ NNG เกีย่วขอ้งกับ 

salesforce.com EMEA Limited ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลู 

เพือ่รับขอ้มลูเกีย่วกับอปุกรณ์ของคณุและภมูภิาคทางภมูศิาสตรท์ีอ่ปุกรณ์ของคุ

ณตัง้อยู ่

 

โปรดทราบวา่ NNG 

สามารถตดัสนิใจหยดุการสง่จดหมายขา่วไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และโดยไมม่คีวามรับผดิหรอืขอ้ผกูพันเพิม่เตมิใด ๆ 

 

2.4.2.2. ขอบเขตของขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชท้ีถ่กูประมวลผล 

   

ขอ้มลูทีป่ระมวลผลทีเ่กีย่วขอ้งกับการสมัครรับจดหมายขา่ว: 

 

• ชือ่ผูใ้ช ้

• อเีมลแอดเดรสผูใ้ช ้

• ภาษาของผูใ้ช ้

• ประเทศของผูใ้ช ้

• ID ชอ่ง 

• รหัสทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้ช ้ 

 

2.4.2.3. หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลู 

 

ขอ้มลูมกีารประมวลผลภายใต ้GDPR และกฎหมายในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลู ไดแ้ก ่ 

• การใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ชต้ามทีร่ะบใุนขอ้ a) ของมาตรา 6(1) 

ของ GDPR และ  

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

ของฮงัการวีา่ดว้ยขอ้ก าหนดเบือ้งตน้และขอ้จ ากดับางประการเกีย่วกบัการโ

ฆษณาเชงิพาณชิย ์

 

2.4.2.4. ระยะเวลาการประมวลผลขอ้มลูและการสมัครสมาชกิรับจดหมายขา่ว 

 

2.4.2.4.1. จะมกีารเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตลอดระยะเวลาทีม่ผีลติภัณฑใ์ด 

ๆ ทีเ่กีย่วกับอปุกรณ์น าทางของคณุใหใ้ชง้านและไดรั้บการสนับสนุนจาก 

NNG หรอืจนกวา่คณุจะยกเลกิการสมัครรับจดหมายขา่ว 

หรอืจนกวา่คณุจะยกเลกิบัญช ีแลว้แตว่า่เหตกุารณ์ใดเกดิขึน้กอ่น 

 

2.4.2.4.2. ผูใ้ชส้ามารถถอนความยนิยอมของตนไดท้กุเมือ่ ดังน้ี: 
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• โดยปฏบิตัติามค าแนะน าในจดหมายขา่ว 

ใหค้ลกิลงิกย์กเลกิการสมัครทีด่า้นลา่งของจดหมายขา่ว 

• โดยการเขา้สูร่ะบบบัญชผีูใ้ชข้องคณุผา่นทาง Toolbox 

ซึง่คณุสามารถปิดใชง้านไดด้ว้ยการยกเลกิการท าเครือ่งหมายในชอ่งทีเ่ห

มาะสม 

• โดยการตดิตอ่เรา โดยใชห้นึง่ในรายละเอยีดตดิตอ่ของ NNG 

ทีอ่ยูด่า้นบนของนโยบาย 

 

2.4.2.4.3. โปรดทราบวา่การยกเลกิการสมัครรับจดหมายขา่วไมส่ง่ผลตอ่ความถกูตอ้งต

ามกฎหมายของการประมวลผลขอ้มลูตามความยนิยอมของคณุและด าเนนิกา

รกอ่นทีจ่ะถอนและยกเลกิการสมัครรับจดหมายขา่วดังกลา่วไมเ่ทา่กบัการยกเ

ลกิบญัชขีองคณุ (ดใูนสว่นที ่2.7.6) 

โปรดทราบวา่ระบบสง่การแจง้เตอืนในสว่นดังกลา่วหรอื 2.4.1.1 c 

ไมเ่ทา่กบัการเป็นจดหมายขา่ว 

ดังนัน้การยกเลกิการสมัครรับจดหมายขา่วจงึไมก่ระทบตอ่ความถกูกฎหมายใ

นการสง่การแจง้เตอืนของระบบ 

 

2.4.3. วทิยาการขอ้มลู 

2.4.3.1. วัตถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลู 

NNG หรอืผูรั้บเหมาชว่งของ NNG (ผูป้ระมวลผลขอ้มลู) อาจวเิคราะห ์

ประมวลผล 

และท าแบบจ าลองของขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมและประมวลผลภายใตน้โยบายน้ี 

และแปลความผลลพัธเ์พือ่จัดท าแผนทีป่ฏบิตัไิดส้ าหรับ NNG (เชน่ 

วธิกีารตรวจพบและแกไ้ขปัญหาการละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญา 

การตรวจสอบฐานขอ้มลู เป็นตน้) เป็นครัง้คราว  

 

2.4.3.2. ขอบเขตของขอ้มลูทีป่ระมวลผล 

 

ขอ้มลูทีร่ะบภุายใตห้วัขอ้ 2.4 

 

 

2.4.3.3. หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลู 

 

ขอ้มลูมกีารประมวลผลภายใต ้GDPR และกฎหมายในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูคอืผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎ

หมายตามขอ้ f) ของมาตรา 6(1) ของ GDPR 

 

2.4.3.4. ระยะเวลาการประมวลผลขอ้มลู 

 

จะมกีารเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตลอดระยะเวลาทีม่ผีลติภัณฑใ์ด ๆ 

ทีเ่กีย่วกบัอปุกรณ์น าทางของคณุใหใ้ชง้านและไดรั้บการสนับสนุนจาก NNG 

หรอืจนกวา่คณุจะยกเลกิบัญช ีแลว้แตว่า่เหตกุารณ์ใดเกดิขึน้กอ่น 
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NNG 

จะลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยทนัทหีากคณุมคี าขออยา่งเฉพาะเจาะจงใหม้ี

การลบขอ้มลูดังกลา่วและหากไมม่มีลูเหตทุางกฎหมายทีถ่กูตอ้งในการประมวล

ผลขอ้มลูโดยไมต่อ้งค านงึถงึขอ้ก าหนดทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

2.5. ผูป้ระมวลผลขอ้มลู 

 

2.5.1.  

การประมวลผลขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการบงัคบัใชส้ทิธิข์องผูใ้ชต้ามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ 

2.7 

 

ในการด าเนนิการสัง่ซือ้ คณุสามารถบังคับใชส้ทิธิข์องคณุตามหัวขอ้ขอ้มลูตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ 

2.7 NNG ร่วมมอืกับผูป้ระมวลผลขอ้มลูตอ่ไปน้ี: 
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2.5.1.1. Salesforce.com 

 

 

 

 

Salesforce.com จัดหาระบบออนไลนใ์หแ้ก ่NNG ซึง่ NNG 

จะสามารถใชจั้ดการการรับค าขอของคณุทีส่ง่ผา่นทางหนา้สนับสนุนของ NNG ได ้ 

 

2.5.1.2. United Call Centers 

 

 

United Call Centers ใหบ้รกิารดแูลลกูคา้ระดับ 1 

หลายภาษาและบรกิารสนับสนุนดา้นเทคนคิแกผู่ใ้ชป้ลายทางของ NNG  

 

โดยทาง United Call Centers 

นัน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บจากผูใ้ชร้ะหวา่งการลงทะเบยีน (เชน่ ชือ่ 

ทีอ่ยูอ่เีมล ประเทศ) 

และ/หรอืทีส่รา้งขึน้โดยอตัโนมัตริะหวา่งการอปัเดตและระหวา่งการสือ่สารระหวา่งผู ้

ใชก้บั NNG ในระบบ ใหบ้รกิารโดย Salesforce.com 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบังคับใชส้ทิธิข์องเจา้ของขอ้มลู  

 

United Call Centers ไมไ่ดเ้ก็บขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ 

ของผูใ้ชไ้วบ้นเซริฟ์เวอรข์องตนเองทัง้สิน้ 

 

2.5.2.  การประมวลผลขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่จดหมายขา่ว 

 

2.5.2.1. ส าหรับการสง่จดหมายขา่วใหแ้กผู่ใ้ชนั้น้ NNG ด าเนนิงานร่วมกับ 

Salesforce.com ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

ซึง่เป็นการใหบ้รกิารทางการตลาดผา่นอเีมล 

 

ชือ่: salesforce.com EMEA Limited 

ทีอ่ยู:่ Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 

4AY London, UK  

เว็บไซต:์ https://www.salesforce.com 

ขอ้มลูตดิตอ่: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-

privacy.jsp 

ชือ่: UNITED CALL CENTERS Tanácsadó Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 

ทีอ่ยู:่ Kis-Hunyad utca 9. II floor, H-3525 Miskolc, Hungary  

เว็บไซต:์ https://unitedcallcenters.hu/ 

ขอ้มลูตดิตอ่: https://unitedcallcenters.hu/#project-footer 

ชือ่: salesforce.com EMEA Limited 

ทีอ่ยู:่ Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 

4AY London, UK  

เว็บไซต:์ https://www.salesforce.com 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลจัดหาระบบออนไลนใ์หแ้ก ่NNG ซึง่ชว่ยให ้NNG 

สามารถจัดการกบัการสง่จดหมายขา่วใหแ้กผู่ใ้ชไ้ด ้ 

 

2.5.2.2. โดยมกีารใชร้ะบบดังกลา่วเพือ่จุดประสงคด์ังตอ่ไปน้ีเพือ่ปรับปรุงประสบการณ์ของ

ผูใ้ช:้ 

 

• การจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ช ้

• การสง่อเีมลใหแ้กผู่ใ้ช ้

• การวเิคราะหก์ารโตต้อบของผูใ้ชก้บัอเีมลทีจ่ดัสง่ 

(โดยเฉพาะขอ้มลูวา่มกีารเปิดอเีมลหรอืไม ่จ านวนครัง้ทีผู่รั้บอเีมลคลกิเลอืก 

หรอืมกีารอา่นอเีมลทัง้ฉบับหรอืไม)่ 

• วเิคราะหอ์ัตราการตกีลบั (เชน่ 

กรณีทีอ่เีมลแอดเดรสไมถ่กูตอ้งหรอืถกูระบวุา่อเีมลเป็นขอ้มลูขยะ) 

• การเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ์ทีผู่ใ้ชล้งทะเบยีนไว ้และขอ้มลูพกิดั 

(OS และเวอรช์นั OS ของอปุกรณ์ 

ประเภทและเวอรช์นัของไคลเอนตอ์เีมลของผูใ้ช ้ประเภทอปุกรณ์ 

(รวมถงึผูผ้ลติอปุกรณ์ 

ไมว่า่อปุกรณ์ดังกลา่วจะจัดวา่เป็นโทรศัพทห์รอืไมก่็ตาม 

ความละเอยีดหนา้จอ) ทีอ่ยู ่IP และขอ้มลูพกิัด (ซึง่ไดแ้กป่ระเทศ/พืน้ที)่) 

 

2.5.2.3. ขอ้มลูผูใ้ชท้ีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ 

2.4.2.2ไดรั้บการจัดเกบ็อยูท่ัง้ในระบบออนไลนแ์ละในเซริฟ์เวอรข์อง NNG 

 

2.5.3.  การประมวลผลขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั (1) การสง่มอบผลติภัณฑใ์หแ้กผู่ใ้ช ้(2) 

การบงัคับใชส้ทิธิข์องผูใ้ชต้ามทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่2.7 

NNG จะใชบ้รกิารประมวลผลแบบคลาวดข์อง Microsoft Azure เพือ่ให ้NNG 

สามารถใหบ้รกิารขา้งตน้แกค่ณุได ้

 

 

 

 

Microsoft 

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดของผูใ้ชต้ามทีร่ะบไุวใ้นนโยบายฉบับปัจจุบนั 

 

  

2.5.4. การประมวลผลขอ้มลูทีเ่กีย่วกับวทิยาการขอ้มลู 

 

ขอ้มลูตดิตอ่: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-

privacy.jsp 

ชือ่: Microsoft Ireland Operations, Ltd. 

ทีอ่ยู:่ Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, 

Ireland  

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

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

hu/overview/sales-number/ 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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ในบางครัง้ บนฐานโครงการ NNG 

อาจเกีย่วขอ้งกบัผูป้ระมวลผลขอ้มลูบคุคลภายนอกเพือ่ด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวิ

ทยาศาสตรข์อ้มลู ในกรณีดงักลา่ว 

นักวทิยาศาสตรข์อ้มลูบคุคลภายนอกจะตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูทีร่ะบใุนสว่น2.4เพือ่ด าเ

นนิการตามทีร่ะบโุดย NNG  

 

2.5.5. การประมวลผลขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการเรยีกเกบ็เงนิ  

  
NNG 
นัน้มเีกีย่วขอ้งกบัผูป้ระมวลผลขอ้มลูบคุคลภายนอกตอ่ไปน้ีเพือ่ใหบ้รกิารเรยีกเก็บ
เงนิ (เชน่ การจัดเก็บและการสรา้งใบแจง้หน้ี) 
ผูใ้หบ้รกิารจัดเกบ็และประมวลผลขอ้มลูดังน้ีคอื ชือ่และทีอ่ยูข่องผูใ้ช ้
รายการสัง่ซือ้ และใบแจง้หน้ี เพือ่สรา้งและจัดเกบ็ใบแจง้หน้ี   
  
 

ตามกฎหมายของฮงัการทีีบ่งัคับใช ้ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งโอนใบแจง้หน้ีโดยอตัโนมัต ิ
(พรอ้มกับขอ้มลูทีม่อียูใ่นใบแจง้หน้ี) ไปยังหน่วยงานภาษีของฮังการ ี 
 

 

  

  
2.5.6. การประมวลผลขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับการท างานของระบบออนไลนข์อง salesforce.com  

 

NNG 
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัผูป้ระมวลผลขอ้มลูบคุคลภายนอกดังตอ่ไปน้ีเพือ่ใหบ้รกิารดา้
นไอท ีผูใ้หบ้รกิารพัฒนา ด าเนนิการ และบ ารุงรักษาระบบออนไลนข์อง 
salesforce.com 
ผูใ้หบ้รกิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทัง้หมดทีจ่ดัเก็บไวใ้นระบบออนไลนข์อง 
salesforce.com   

 
 

2.6. ความปลอดภยัของขอ้มลู 

 

2.6.1. NNG 

ปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคับเกีย่วกบัการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หม

ด ดังนัน้ ทัง้ NNG และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก NNG 

จะใชม้าตรการทางเทคนคิและมาตรการระดับองคก์รทีม่คีวามเหมาะสม 

เพือ่ปกป้องคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและก าหนดกฎระเบยีบขัน้ตอนทีเ่พยีงพอตอ่การบัง

ชือ่: เทคโนโลยขีอง Billingo ชือ่ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

ทีอ่ยู:่ 1133 Budapest, Árbóc utca 6 

เว็บไซต:์ www.billingo.hu 

ขอ้มลูตดิตอ่: https://www.billingo.hu/kapcsolat 

ชือ่:  แจง้ถงึ CRM Consulting Kft.  
ทีอ่ยู:่  1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. 

em.  
เว็บไซต:์  https://attentioncrm.com/  
ขอ้มลูตดิตอ่:  https://attentioncrm.com/about-us/  
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คับใชข้อ้ก าหนดของ GDPR 

เกีย่วกับการรักษาความลบัและความปลอดภัยของการประมวลผลขอ้มลู 

 

2.7. สทิธแิละการเยยีวยา 

 

2.7.1. ขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ทีค่ณุใหไ้วส้ าหรับ NNG จะตอ้งเป็นความจรงิ มคีวามสมบรูณ์ 

และถกูตอ้งทกุประการ 

คณุสามารถแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดท้กุเมือ่โดยลงชือ่เขา้ใชบ้ญัชผีูใ้ชข้องคณุ

ผา่นทาง Toolbox ขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ทีค่ณุใหไ้วส้ าหรับ NNG จะตอ้งเป็นความจรงิ 

มคีวามสมบรูณ์ และถกูตอ้งทกุประการ 

คณุสามารถแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดท้กุเมือ่โดยลงชือ่เขา้ใชบ้ญัชผีูใ้ชข้องคณุ

ผา่นทาง Toolbox  

 

2.7.2. คณุสามารถใชส้ทิธิต์อ่ไปน้ีเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูของ NNG: 

• ขอขอ้มลูเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

• ขอเคลือ่นยา้ยขอ้มลู 

• ขอใหม้กีารแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ  

• ขอใหม้กีารลบหรอืจ ากดัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

• คัดคา้นการประมวลผลขอ้มลูของ NNG 

โปรดอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธิข์องคณุทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ไดใ้นสว่นดังตอ่ไปน้ี 

ในกรณีทีค่ณุตอ้งการใชส้ทิธิใ์ด ๆ ของคณุตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

โปรดตดิตอ่เราโดยใชห้นึง่ในรายละเอยีดตดิตอ่ของ NNG ทีอ่ยูด่า้นบนของนโยบาย  

2.7.3. คณุมสีทิธิข์อขอ้มลูเกีย่วกับขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุและการประมวลผลทีด่ าเนนิการโดย 

NNG โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุถกูจัดเกบ็ 

แหลง่ทีม่าทีไ่ดรั้บ วัตถปุระสงค ์เหตผุล และระยะเวลาของการประมวลผล 

หากขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเปิดเผยตอ่ผูอ้ืน่ พืน้ฐานทางกฎหมายและผูรั้บ 

และเหตกุารณ์การปกป้องขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ NNG 

จะตอ้งใหข้อ้มลูเป็นลายลกัษณ์อักษรเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุภา

ยใน 1 เดอืนหลงัจากไดรั้บค าขอ คณุอาจขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

 

2.7.4. และคณุยังมสีทิธิร์อ้งขอส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุซึง่ NNG มกีารประมวลผล 

ในรูปแบบทีม่โีครงสรา้งการใชง้านทั่วไป และอา่นไดด้ว้ยเครือ่ง 

ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 20 ของ GDPR 

 

คณุมสีทิธิใ์นการสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหแ้กผู่ก้ ากบัดแูลรายอืน่หากมคีวามเป็นไป

ไดท้างเทคนคิ โดยคณุสามารถแจง้ขอให ้NNG 

โอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยตรงใหแ้กผู่ก้ ากับดแูลคนอืน่ตามทีร่ะบใุน Article 20 

ของ GDPR 

 

2.7.5. หากขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไมถ่กูตอ้ง คณุสามารถรอ้งขอให ้NNG 

แกไ้ขขอ้มลูดังกลา่วได ้โดยใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งอยูใ่นขัน้ตอนการก าจดัของ NNG 
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2.7.6. ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจะถกูลบออกตามค าขอของคณุตามกฎหมายทีบ่ังคับใช ้NNG 

จะลบขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ก็บไวท้ัง้หมดตามนโยบายน้ีโดยท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ

สบัสน โดยท าใหไ้มเ่ปิดเผยชือ่ในลกัษณะทีถ่าวรและไมส่ามารถยอ้นกลบัได ้

 

โปรดทราบวา่ขอ้มลูของคณุจะไมถ่กูลบทิง้หากกฎหมายก าหนดใหต้อ้งมกีารประมวลผล

ขอ้มลูดังกลา่ว หรอืภายใตข้อ้ยกเวน้อืน่ ๆ ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.7.7. คณุมสีทิธิข์อใหม้ขีอ้จ ากดัในการประมวลผลขอ้มลูของ NNG ในกรณีตอ่ไปน้ี: 

 

a) คณุเชือ่วา่ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่กีารประมวลผลของคณุไมถ่กูตอ้ง 

โดยจะตอ้งใหเ้วลาแก ่NNG ในการยนืยันความถกูตอ้งของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

b) การประมวลผลขัดตอ่กฎหมายและคณุมกีารโตแ้ยง้ไมใ่หม้กีารลบขอ้มลูสว่นบคุคลขอ

งคณุ โดยสามารถแจง้ขอใหจ้ ากดัการใชง้านขอ้มลูดังกลา่วได ้

c) NNG ไมต่อ้งใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุอกีตอ่ไปตามวตัถปุระสงคท์ีก่ าหนด 

โดยคณุเรยีกรอ้งให ้NNG ประมวลผลขอ้มลูตอ่ไปเพือ่ด าเนนิการ 

ใชส้ทิธิห์รอืแกต้า่งขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมายใด ๆ ของคณุ 

d) คณุปฏเิสธการประมวลผลระหวา่งทีม่กีารยนืยันความเหมาะสมส าหรับ NNG 

ในการใชส้ทิธิป์ระมวลผลขอ้มลูของคณุ 

 

2.7.8. คณุมสีทิธิค์ดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเมือ่ใดกไ็ดภ้ายใตเ้งือ่นไขบาง

ประการภายใตก้ฎหมายทีบ่ังคับใช ้

คณุสามารถคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่วตัถปุระสงคท์างการตล

าดทางตรงไดต้ลอดเวลา ในกรณีน้ี NNG 

จะไมป่ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอกีตอ่ไป เวน้แตว่า่ NNG 

จะแสดงเหตผุลอันชอบดว้ยกฎหมายส าหรับการประมวลผลซึง่แทนทีผ่ลประโยชน ์สทิธิ ์

และเสรภีาพทีเ่กีย่วขอ้งกับการปกป้องขอ้มลูของคณุ 

หรอืหากการประมวลผลจ าเป็นส าหรับการจัดตัง้ การด าเนนิการ 

หรอืการป้องกันขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมาย 

 

2.7.9. คณุสามารถยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยังหน่วย

งานแหง่ชาตเิพือ่การปกป้องขอ้มลูและเสรภีาพของขอ้มลู (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság – “NAIH”; address: 1055 Budapest, Falk Miksa 

utca 9-11..; postal address: 1363 Budapest, Pf.: 9.; phone: +36-1-391-1400; 

facsimile: +36-1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

หรอืหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูของประเทศบา้นเกดิของคณุ หรอืประเทศทีค่ณุอาศัยอยู ่

 

2.7.10. คณุสามารถยืน่ค ารอ้งตอ่ศาลตามบทบัญญตัทิีก่ าหนดไวใ้น GDPR 

ไดโ้ดยไมต่อ้งยืน่ค ารอ้งตอ่ NAIH หากสทิธิข์องคณุถกูละเมดิ ตามการตดัสนิใจของคณุ 

ขัน้ตอนอาจเปิดตัวตอ่หนา้ศาลซึง่คณุมภีมูลิ าเนาอยูห่รอืคณุมทีีอ่ยูช่ัว่คราว 

กอ่นทีจ่ะเริม่กระบวนการทางกฎหมาย อาจเป็นประโยชนใ์นการหารอืเรือ่งรอ้งเรยีนกับ 

NNG 

 

2.7.11. ขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกับสทิธิแ์ละการเยยีวยาของคณุระบอุยูใ่นมาตรา 15-21 ของ 

GDPR  

 

2.8. การตดิตอ่ NNG 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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เราใหค้วามส าคญักับความคดิเห็นของคณุ หากคณุมคีวามคดิเห็น ค าถาม 

หรอืตอ้งการรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มลูที ่NNG 

โปรดตดิตอ่เราโดยใชร้ายละเอยีดการตดิตอ่ของ NNG ทีร่ะบไุวท้ีด่า้นบนของนโยบาย 

เราจะจัดการกบัขอ้มลูทีส่ง่มาอยา่งเป็นความลบั 

ตัวแทนของเราจะตดิตอ่คณุภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

 

เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลู (DPO) ของ NNG สามารถตดิตอ่ไดภ้ายใตท้ีอ่ยูอ่เีมล 

DPO@nng.com  

 

 

mailto:DPO@nng.com

