ประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า—การตลาดและการขาย
ประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้ (“ประกาศ”) มีผลบังคับใช้กบั บริ ษทั Dow Chemical
และบริ ษทั สาขาทัว่ โลกและบริ ษทั ในเครื อที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โดยที่ Dow เป็ นเจ้าของสิ ทธิออกเสี ยง
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หรื อมีสิทธิ์ในการควบคุมนิติบุคคลดังกล่าว) (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั Dow” แต่ละบริ ษทั เรี ยกว่า “บริ ษทั Dow”)(โดยที่
Dow เป็ นเจ้าของสิ ทธิออกเสี ยงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หรื อมีสิทธิ์ในการควบคุมนิติบุคคลดังกล่าว) (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั Dow”
แต่ละบริ ษทั เรี ยกว่า “บริ ษทั Dow”)
บริ ษทั Dow ที่ให้บริ การหรื อสื่ อสารกับคุณ (ในที่น้ ีเรี ยกว่า “Dow” หรื อ “เรา” หรื อ “ของเรา”) มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณ และควบคุมวิธีการใช้งานตามประกาศนี้ สาหรับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่บริ ษทั Dow เป็ นผูค้ วบคุมหลักของข้อมูล
ของคุณ บริ ษทั อื่น ๆ ของ Dow อาจได้รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามขีดความสามารถของผูค้ วบคุม และประกาศฉบับนี้ จะมี
ผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน
ประกาศนี้อธิบายถึงเหตุผลและวิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ วิธีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และสิ ทธิที่คุณมีเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ข้ อมูลที่ Dow เก็บรวบรวม
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
• ข้ อมูลติดต่ อทางธุรกิจที่คุณแบ่ งปั นกับเรา เช่ น ชื่อ, ตาแหน่งงาน, ชื่อธุรกิจและที่อยู่ทางไปรษณี ย,์ ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ และ
ส่วนธุรกิจ/อุตสาหกรรม;
• ข้ อมูลเพิ่มเติมที่คุณให้ ไว้ กับเราในระหว่ างการดาเนินธุรกิจกับเรา เช่ น: ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของ Dow; ความต้องการในเรื่ อง
การตลาด; ข้อมูลการลงทะเบียนที่ให้ไว้ในงานกิจกรรม, การสัมมนาผ่านเว็บ, งานแฟร์; ข้อมูลสัญญาหรื อการสั่งซื้อ; ใบแจ้งหนี้, การ
ชาระเงิน, ประวัติคู่คา้ ทางธุรกิจ; ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราและมาตรการก่อนการทาสัญญา รวมถึง
กิจกรรมทางการตลาด, ข้อมูลจดหมายโต้ตอบ, ข้อเสนอ, การยื่นประมูล, ข้อมูลสัญญาและคาสัง่ ซื้อ, ใบแจ้งหนี้, การชาระเงิน, ข้อมูล
ประกันภัย, บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสอบถาม/คาถาม/ข้อร้องเรี ยน/คาสั่ง; หมายเลขพนักงาน, หมายเลขหนังสื อเดินทาง, วันเกิด, ข้อมูล
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วีซ่าการเดินทาง; การประเมิน/ผลตอบกลับการสัมภาษณ์; ข้อมูลการติดตาม/การวิเคราะห์; บันทึกการฝึ กอบรม; เพศ; ID ลูกค้า/
ผูบ้ ริ โภค; ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์; ความต้องการ;
• ข้ อมูลระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้ อมูลที่เก็บรวบรวมโดยระบบการสื่ อสาร แอปพลิเคชัน IT และเว็บเบราว์ เซอร์ เช่ น: ที่อยู่ IP,
แหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ, การเยี่ยมดูเว็บเพจและเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์หรื อหน้าใดหน้าหนึ่ง , ลิงก์ที่ถูกคลิก, ความ
คิดเห็นที่ถูกแชร์, อีเมลที่เปิ ด, ประเภทเบราว์เซอร์, วันที่และเวลาการเยี่ยมชม, คุกกี้, นามแฝง/ลายมือชื่อดิจิทลั , ข้อมูลประจาตัวในการ
เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้จะถูกเก็บรวบรวมและประมวลผล (หากมี) ตามกฎหมายในประเทศที่คุณพานักอาศัยอยู่เท่านั้น:
• ข้ อมูลเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและการรั บโทษทางอาญา เช่ น ข้อมูลประวัติอาชญากรรมและข้อมูลรายชื่อบุคคลต้องห้าม ในขอบเขต
ที่จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ในการคัดกรองประวัติอาชญากรรม และภาระหน้าที่ในกระบวนการรู ้จกั ลูกค้า (Know Your Customer
หรื อ “KYC”) และการต่อต้านการฟอกเงิน (“AML”)
• เท่ าที่จาเป็ นในการปฏิบัติตามข้ อผูกพันของเรา ข้ อมูลที่ได้ รับจากแหล่ งข้ อมูลสาธารณะที่เข้ าถึงได้ หรื อที่ถูกส่ งโดยบุคคลที่สามอื่น ๆ
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย (เช่ น สถาบันตรวจสอบสิ นเชื่ อ): ข้อมูลการลงทะเบียนเชิงพาณิ ชย์, ข้อมูลการลงทะเบียนสมาคม, ข้อมูล
ความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์ที่เราใช้ ข้อมูลของคุณ
เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ขา้ งต้นเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้:
• ดาเนินการ ประเมิน และตอบสนองต่อคาขอและการสอบถาม;
• เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มีศกั ยภาพสาหรับการสื่ อสารในอนาคต;
• ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขาย (เช่น โดยการสร้างโอกาสในการขาย, การแสวงหาโอกาสทางการตลาด, การดาเนินการวิจยั
การตลาด, การกาหนดและการจัดการประสิ ทธิผลของแคมเปญโฆษณาและการตลาดของเรา และการจัดการแบรนด์ของเรา และการ
สื่ อสารเกี่ยวกับโครงการธุรกิจใหม่);
• ส่งการสื่ อสารทางการตลาดทางไปรษณี ย,์ โทรศัพท์, ข้อความ, อีเมล และ/หรื อวิธีการดิจิทลั อื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ (เช่น
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การแจ้งเตือน, เอกสารส่งเสริ มการขาย, จดหมายข่าว ฯลฯ);
• ให้ขอ้ เสนอและข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง;
• ดาเนินการและปฏิบตั ิตามคาสัง่ ;
• จัดหาและจัดการผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา;
• จัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า;
• ให้การสนับสนุนลูกค้าและผลิตภัณฑ์;
• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลติดต่อของลูกค้า;
• ปรับปรุ งประสบการณ์ของลูกค้ากับ Dow และมอบเนื้อหาที่ดีข้ นึ และปรับแต่งตามความต้องการส่วนตัวมากขึ้น (เช่น โดยการวิเคราะห์
ข้อมูล, การวิจยั ตลาด, การวิเคราะห์แนวโน้ม, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การแบ่งกลุ่มลูกค้า และการจัดทาโปรไฟล์ลูกค้า);
• ดาเนินการและอานวยความสะดวกในการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า แคมเปญการตลาด, การวิเคราะห์ตลาด, การชิงโชค, การ
ประกวดหรื อกิจกรรมส่งเสริ มการขายอื่น ๆ หรื อการลงทะเบียนกิจกรรม;
• สื่ อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, บริ การ และโครงการของ Dow หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น โดยการตอบข้อซักถาม
หรื อคาร้องขอ);
• ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง, เข้าซื้อและขายกิจกรรม, หน่วยธุรกิจ และบริ ษทั ;
• จัดการคุณภาพและการประกันภัยของกระบวนการ;
• ดาเนินการตรวจสอบ การตรวจเรื่ องความเสี่ ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบการกากับดูแลเพื่อให้เป็ นไปตามข้อ
ผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• รักษาและปกป้องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์, สถานประกอบการ, บริ การ, ระบบ, เครื อข่าย, คอมพิวเตอร์ และข้อมูล;
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• ป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย, การทุจริ ต หรื อกิจกรรมที่เป็ นอาชญากรรมหรื อเป็ นอันตรายอื่น ๆ; และ
• จัดการทรัพยากร IT รวมถึงการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการสารองข้อมูล การสนับสนุนระบบสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการ
บริ การสาหรับการจัดการแอปพลิเคชัน, การสนับสนุนผูใ้ ช้ปลายทาง, การทดสอบ, การบารุ งรักษา, การรักษาความปลอดภัย (การ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์, ความเสี่ ยง, ช่องโหว่, การตอบสนองต่อการละเมิด), การจัดการบัญชีผูใ้ ช้, การกาหนดสิ ทธิการใช้งาน
ซอฟต์แวร์, การทดสอบความปลอดภัยและประสิ ทธิภาพ และความต่อเนื่องของธุรกิจ
เพื่อส่งเสริ มวัตถุประสงค์เหล่านี้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของคุณ, เพื่อให้การสื่ อสารและการโฆษณาทาง
การตลาดที่ปรับแต่งมาสาหรับคุณ และเพื่อส่งข้อความส่วนตัวให้แก่คุณ) เราจะใช้วิธีการอัตโนมัติในการสร้างโปรไฟล์ตามข้อมูลที่เราได้รับ
ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ เช่น จานวนการดูหน้าเว็บของ Dow อีเมลที่เปิ ด การลงทะเบียนการสัมมนาทางเว็บของคุณ และการโต้ตอบล่าสุด
และกิจกรรมกับ Dow สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หรื อเพื่อคัดค้านกิจกรรมการทาโปรไฟล์เหล่านี้ คุณสามารถส่งคาขอเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล
ได้้ที่นี่
เราเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณที่เราจาเป็ นต้องใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ขา้ งต้นเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ การ
ปรับปรุ งบริ การและการทดสอบระบบไอทีของเรา เราใช้ขอ้ มูลที่ไม่ระบุตวั ตนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่
สามารถระบุตวั ตนของคุณได้โดยตรง (หรื อโดยอ้อม) หรื อจาแนกคุณออกในฐานะบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้อีกต่อไป
พื้นฐานทางกฎหมายที่เป็ นหลักการของเรา
เราใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ ตามพื้นฐานทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่เกี่ยวข้อง:
•

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่เกิดจากสัญญากับคุณหรื อบริ ษทั ของคุณ หรื อเป็ น
ส่วนหนึ่งของมาตรการก่อนทาสัญญาที่เราได้รับการร้องขอ

•

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกาหนดทางกฎหมาย เช่น บนพื้นฐานของข้อผูกพันด้านภาษีหรื อการรายงาน ข้อผูกพันในการให้
ความร่ วมมือกับหน่วยงานหรื อระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมาย

•

เราจะขอความยินยอมจากคุณสาหรับกิจกรรมที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ เมื่อกฎหมายที่บงั คับใช้กาหนด ตัวอย่างเช่น
เมื่อเราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด รวมถึงการแบ่งปันการสื่ อสารทางการตลาดที่ปรับแต่งมาสาหรับคุณ
การส่งข้อความที่ปรับแต่งมาสาหรับคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการติดต่อของคุณถูกต้อง เนื่องจากเราไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับคุณหรื อบริ ษทั ของคุณ หรื อ
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•

•

เราจะอาศัยประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับคุณหรื อบริ ษทั ของคุณ ตราบเท่าที่ประโยชน์น้ ียงั คงไม่ถูกแทนที่ดว้ ยประโยชน์ดา้ นความเป็ นส่วนตัวของคุณเอง ประโยชน์ดงั กล่าว
ได้แก่:
o

การเก็บรวบรวมและการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์น้ ี เป็ นไปเพื่อการจัดการและการส่งเสริ มธุรกิจของเรา

o

การดาเนินการ การบริ หาร การพัฒนาและการส่งเสริ มธุรกิจของเราในความหมายที่กว้างที่สุด รวมถึงการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และบริ การ, การปฏิบตั ิตามข้อตกลงและการจัดการคาสั่งซื้อกับลูกค้า, การประมวลผลและเติมเต็มคาสั่งซื้อ,
การจัดการคุณภาพกระบวนการและการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ, การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด,
การลดความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระในกระบวนการขายของเรา, การบังคับใช้การเรี ยกร้องทางกฎหมาย, รวมถึงการเรี ยก
เก็บหนี้ผ่านขั้นตอนนอกศาล, และการปรับโครงสร้างองค์กร การเข้าซื้อกิจการและการขายกิจกรรม แผนกธุรกิจและ
บริ ษทั

o

เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงสาหรับลูกค้าที่มีอยู่ รวมถึงการแบ่งปันการสื่ อสารทางการตลาดที่ปรับแต่งมา
สาหรับคุณ การส่งข้อความที่ปรับแต่งมาสาหรับคุณ และเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของคุณ

o

ตรวจติดตาม สื บสวน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และข้อกาหนด
และนโยบายภายในของ Dow

o

ป้องกันการทุจริ ตและกิจกรรมทางอาชญากรรม รวมถึงการสื บสวนกิจกรรมดังกล่าว, การใช้ทรัพย์สิน, ผลิตภัณฑ์และ
บริ การของ Dow ในทางที่ผิด และเพื่อรับรองความปลอดภัยของเครื อข่ายและข้อมูล โดยดาเนินการตามความจาเป็ นและ
ตามสัดส่วนอย่างเคร่ งครัด และ

o

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริ ษทั Dow เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการบริ หารจัดการภายในตามความจาเป็ น ตัวอย่างเช่น
เพื่อให้บริ การแบบรวมศูนย์

ในบางกรณี เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานของข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อกาหนดตามกฎหมาย เช่น บน
พื้นฐานของข้อผูกพันทางภาษีหรื อการรายงาน ข้อผูกพันในการให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ระยะเวลาการเก็บรักษาตาม
กฎหมาย หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของมาตรการอย่างเป็ นทางการหรื อทางศาล อาจจาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบ การดาเนินคดี หรื อการบังคับใช้ขอ้ เรี ยกร้องทางกฎหมายแพ่ง
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ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาและการับโทษทางอาญา เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเมื่อกฎหมายที่ใช้
บังคับ (ท้องถิ่น) อนุญาตเท่านั้น
บุคคลภายนอกที่เราแบ่ งปันข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ (ทั้งในและนอกประเทศที่บริษัท Dow ที่ควบคุมข้ อมูลของคุณตั้งอยู่)
เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริ ษทั Dow อื่น ๆ หรื อบุคคลที่สามตามความจาเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่างนี้:
ผู้รับ

วัตถุประสงค์

บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั สาขาของ DOW

วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้

พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจาหน่าย และตัวแทนของ DOW

วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้

ผูใ้ ห้บริ การที่ทางานในนามของ Dow ได้แก่ การให้บริ การ เช่น เครื่ องมือและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที; การตลาด; การประมวลผลการชาระเงิน;
ผูเ้ ชี่ยวชาญและที่ปรึ กษา (ได้แก่ นักบัญชี, ผูต้ รวจสอบ, ทนายความ, ผูร้ ับ
วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้
ประกันภัย, เจ้าหน้าที่ธนาคาร, ผูส้ รรหาบุคลากร, ตัวแทนการท่องเที่ยว และที่
ปรึ กษาหรื อผูใ้ ห้บริ การอื่น ๆ)
ผูด้ ูแลหรื อเจ้าหนี้ของบุคคลล้มละลาย

สาหรับการบริ หารจัดการการผิดชาระหนี้และการล้มละลาย

ผูเ้ ข้าซื้อธุรกิจหรื อทรัพย์สินของ DOW ที่มีศกั ยภาพหรื อที่เกิดขึ้นจริ ง

สาหรับการประเมินธุรกิจหรื อทรัพย์สินที่มีปัญหา หรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้

ผูร้ ับตามที่กฎหมายหรื อกระบวนการทางกฎหมายกาหนด ต่อหน่วยงานบังคับ เมื่อกฎหมายที่บงั คับใช้กาหนดหรื อได้รับการร้องขอที่ชอบ
ใช้กฎหมายหรื อหน่วยงานของรัฐบาล ฯลฯ
ด้วยกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐ หรื อข้อกาหนดทาง
กฎหมายที่ถูกต้อง
ในกรณี ที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริ ษทั Dow หรื อบุคคลที่สาม เพื่อให้มีการถ่ายโอนหรื อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจากนอกสหภาพ
ยุโรป (“EU”) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) หรื อนอกประเทศที่บริ ษทั Dow ที่ควบคุมข้อมูลของคุณตั้งอยู่ เราจะกาหนดมาตรการป้องกันที่
เพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างของการป้องกันเหล่านี้ คือ การพิจารณามาตรฐานคุม้ ครองที่เพียงพอ (Adequacy Decision)
ของคณะกรรมาธิการยุโรป (อ่านเพิ่มเติมที่นี่) ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) (อ่านเพิ่มเติมที่นี่) และกฎเกณฑ์การคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules) ที่ซัพพลายเออร์ของเราบางรายได้นามาใช้ (อ่านเพิ่มเติมที่นี่) เราได้ใช้มาตรการ
เพิ่มเติมสาหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากภายในไปยังนอกสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป และนอกประเทศที่บริ ษทั Dow ที่ควบคุมข้อมูลของคุณ
ตั้งอยู่ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการดูภาพรวมของมาตรการป้องกันที่มีอยู่ คุณสามารถส่งคาขอได้้ที่นี่ หรื อส่งคาขอ
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ทางอีเมลไปที่ fglpriv@dow.com
เราเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้นานเพียงใด
Dow จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว รวมถึง
เพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกาหนดทางด้านกฎหมาย การทาบัญชี หรื อการรายงานใด ๆ ตราบเท่าที่มีความจาเป็ น
สิทธิความเป็ นส่ วนตัวของข้ อมูลของคุณ
คุณอาจมีสิทธิดงั ต่อไปนี้ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั เขตอานาจศาลที่คุณอยู่และที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:
สิทธิความเป็ นส่ วนตัวของข้ อมูล

ความหมาย

สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะสอบถาม Dow เพื่อดูภาพรวมหรื อขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เรามี
เกี่ยวกับคุณ

สิ ทธิในการแก้ไขข้อมูลของคุณ

คุณอาจร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ที่เรามีเกี่ยวกับ
คุณโดยทันที

สิ ทธิในการลบข้อมูลของคุณ

คุณอาจร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่จาเป็ นต้องใช้อีกต่อไป หากกฎหมายที่ใช้
บังคับกาหนดให้เราลบข้อมูลหรื อการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สิ ทธิในการจากัดการประมวลผลข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะจากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์เฉพาะ

สิ ทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรู ปแบบที่มีโครงสร้างและสามารถอ่านได้
ด้วยเครื่ องจักรเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเอง หรื อขอให้เราแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่
สาม

สิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีประโยชน์ที่ชอบด้วย
กฎหมายของเราเป็ นพื้นฐานสาหรับการประมวลผลของเรา ซึ่งสิ ทธิในการคุม้ ครองข้อมูล
ของคุณมีค่ามากกว่าเหตุผลของเราในเรื่ องประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

สิ ทธิในการถอนความยินยอม

ในกรณี ที่ Dow ได้ขอความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถ
เพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอนความ
ยินยอมนั้น
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โปรดทราบว่าสิ ทธิที่อธิบายไว้ขา้ งต้นนั้นไม่ใช่สิทธิโดยสมบูรณ์ และคาร้องขอของคุณไม่สามารถดาเนินการได้เสมอไป ตัวอย่างเช่น บางครั้ง
เราไม่สามารถลบหรื อจากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เนื่องจากเราอาจมีขอ้ ผูกพันทางกฎหมายหรื อข้อผูกพันตามสัญญาใน
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบางอย่าง
คุณสามารถร้องขอให้บงั คับใช้สิทธิความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลได้โดยการส่งคาขอทางอีเมลไปที่ fglpriv@dow.com หรื อส่งคาขอได้ที่นี่ คุณ
สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายของคุณได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ท้งั นี้ Dow อาจจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับคาร้องขอที่
ซ้ าซ้อนหรื อคาร้องขอที่มากเกิน Dow อาจร้องขอข้อมูลจากคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนและสิ ทธิของคุณที่มีต่อข้อมูลนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้
เพื่อใช้เป็ นมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
จะเกิดอะไรขึน้ หากคุณขอให้ เราหยุดการประมวลผล (หรื อไม่ ให้ ) ข้ อมูลของคุณ
Dow อาจไม่สามารถสร้าง ดาเนินการ หรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณหรื อบริ ษทั ของคุณ (หรื อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้
ข้างต้น) โดยไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลบางอย่าง แม้ว่าเราไม่สามารถบังคับให้คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราได้ โปรดทราบว่าสิ่ งนี้อาจ
ส่งผลที่ตามมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจในเชิงลบ เช่น ไม่สามารถใช้มาตรการก่อนทาสัญญาที่ร้องขอเพื่อทาสัญญากับคุณ
หรื อเพื่อสร้างและสานต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่คุณร้องขอ
ข้ อมูลติดต่ อและข้ อมูลเพิ่มเติม
หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ใช้สิทธิอื่น ๆ ที่ระบุไว้ขา้ งต้น หรื อหากคุณมีคาถามหรื อข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่ Dow
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อทีมความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลของ Dow ที่ fglpriv@dow.com หรื อส่งคาขอไปที่นี่ คาถาม คา
ขอ และการสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้และข้อมูลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ อาจถูกส่งต่อไปยังตัวแทนของ Dow ในท้องถิ่นของคุณ
หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิดา้ นความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลของ Dow รวมถึงสิ ทธิของบุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลข้อมูล
บางอย่างที่คุณพึงได้รับภายใต้กฎหมายที่บงั คับใช้ โปรดดูที่นโยบายความเป็ นส่วนตัวของ Dow
หากคุณไม่พอใจกับคาตอบของเราหรื อเชื่อว่าเรากาลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผิดกฎหมาย คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่ องร้องเรี ยนต่อ
หน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลหรื อความเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรื อทางาน หรื อขอรับการเยียวยาผ่านศาลที่คุณเชื่อว่าอาจมี
การละเมิดกฎหมายความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล
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