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ประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของลูกคา้—

การตลาดและการขาย 
 

ประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ฉบบันี ้(“ประกาศ”) มผีลบงัคบัใชก้บับรษิทั Dow Chemical 

และบรษิทัสาขาทั่วโลกและบรษิทัในเครอืทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทั ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  
(โดยที ่Dow เป็นเจา้ของสทิธอิอกเสยีงมากกว่า 50 เปอรเ์ซน็ต ์หรอืมสีทิธิใ์นการควบคุมนิตบิุคคลดงักล่าว) 

(รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิทั Dow” แต่ละบรษิทัเรยีกว่า “บรษิทั Dow”)(โดยที ่Dow 

เป็นเจา้ของสทิธอิอกเสยีงมากกว่า 50 เปอรเ์ซน็ต ์หรอืมสีทิธิใ์นการควบคุมนิตบิุคคลดงักล่าว) (รวมเรยีกว่า 

“กลุ่มบรษิทั Dow” แต่ละบรษิทัเรยีกว่า “บรษิทั Dow”) 
 

บรษิทั Dow ทีใ่หบ้รกิารหรอืสือ่สารกบัคุณ (ในทีนี่เ้รยีกว่า “Dow” หรอื “เรา” หรอื “ของเรา”) 

มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ และควบคุมวธิกีารใชง้านตามประกาศนี ้
ส าหรบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง ทีบ่รษิทั Dow เป็นผูค้วบคมุหลกัของขอ้มูลของคุณ บรษิทัอืน่ ๆ 

ของ Dow อาจไดร้บัและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ ตามขดีความสามารถของผูค้วบคมุ 

และประกาศฉบบันีจ้ะมผีลบงัคบัใชอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 
 

ประกาศนีอ้ธบิายถงึเหตุผลและวธิกีารทีเ่ราเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณ 
วธิกีารประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว และสทิธทิีคุ่ณมเีกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 
 

ขอ้มูลที ่Dow เก็บรวบรวม 
 

เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลในหมวดหมูต่่อไปนี:้ 
 

• ขอ้มูลตดิต่อทางธรุกจิทีคุ่ณแบ่งปันกบัเรา เชน่ ชือ่, ต าแหน่งงาน, ชือ่ธรุกจิและทีอ่ยู่ทางไปรษณีย,์ 

ทีอ่ยู่อเีมล, หมายเลขโทรศพัท ์และส่วนธรุกจิ/อุตสาหกรรม; 
 

• ขอ้มูลเพิม่เตมิทีคุ่ณใหไ้วก้บัเราในระหว่างการด าเนินธรุกจิกบัเรา เชน่: 

https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001751788/8a9bae44-b61e-401f-9f6e-20de3eee7abb.pdf?cid=EML%3A20371%3A%3A%3A%3A%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana%3A%3A%3A
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001751788/8a9bae44-b61e-401f-9f6e-20de3eee7abb.pdf?cid=EML%3A20371%3A%3A%3A%3A%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana%3A%3A%3A


 

 
 

เมอืงมดิแลนด ์รฐัมชิแิกน สหรฐัอเมรกิา 

ความสนใจในผลติภณัฑข์อง Dow; ความตอ้งการในเร ือ่งการตลาด; 

ขอ้มูลการลงทะเบยีนทีใ่หไ้วใ้นงานกจิกรรม, การสมัมนาผ่านเว็บ, งานแฟร;์ 

ขอ้มูลสญัญาหรอืการสัง่ซ ือ้; ใบแจง้หนี,้ การช าระเงนิ, ประวตัคิู่คา้ทางธรุกจิ; 

ขอ้มูลเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามสญัญาของเราและมาตรการกอ่นการท าสญัญา 
รวมถงึกจิกรรมทางการตลาด, ขอ้มูลจดหมายโตต้อบ, ขอ้เสนอ, การยืน่ประมูล, 

ขอ้มูลสญัญาและค าสัง่ซ ือ้, ใบแจง้หนี,้ การช าระเงนิ, ขอ้มูลประกนัภยั, 

บนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอบถาม/ค าถาม/ขอ้รอ้งเรยีน/ค าสั่ง; หมายเลขพนักงาน, 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง, วนัเกดิ, ขอ้มูลวซีา่การเดนิทาง; การประเมนิ/ผลตอบกลบัการสมัภาษณ;์ 

ขอ้มูลการตดิตาม/การวเิคราะห;์ บนัทกึการฝึกอบรม; เพศ; ID ลูกคา้/ผูบ้รโิภค; 

ขอ้มูลการใชผ้ลติภณัฑ;์ ความตอ้งการ; 
 

• ขอ้มูลระบุตวัตนทางอเิล็กทรอนิกสแ์ละขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมโดยระบบการสือ่สาร แอปพลเิคชนั IT 

และเว็บเบราวเ์ซอร ์ เชน่: ทีอ่ยู่ IP, แหล่งทีม่าของการเขา้ชมเว็บไซตข์องคุณ, 

การเยีย่มดูเว็บเพจและเวลาทีใ่ชบ้นเว็บไซตห์รอืหนา้ใดหนา้หน่ึง, ลงิกท์ีถู่กคลกิ, 

ความคดิเห็นทีถู่กแชร ์, อเีมลทีเ่ปิด, ประเภทเบราวเ์ซอร ์, วนัทีแ่ละเวลาการเยีย่มชม, คุกกี,้ 

นามแฝง/ลายมอืชือ่ดจิทิลั, ขอ้มูลประจ าตวัในการเขา้สู่ระบบ 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนีจ้ะถูกเกบ็รวบรวมและประมวลผล (หากม)ี 

ตามกฎหมายในประเทศทีคุ่ณพ านักอาศยัอยู่เท่าน้ัน: 
 

• ขอ้มูลเกีย่วกบัความผดิทางอาญาและการรบัโทษทางอาญา เชน่ 
ขอ้มูลประวตัอิาชญากรรมและขอ้มูลรายชือ่บุคคลตอ้งหา้ม 
ในขอบเขตทีจ่ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคใ์นการคดักรองประวตัอิาชญากรรม 
และภาระหนา้ทีใ่นกระบวนการรูจ้กัลูกคา้ (Know Your Customer หรอื “KYC”) และการต่อตา้นการฟอกเงนิ 
(“AML”) 

 

• เท่าทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัของเรา ขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะทีเ่ขา้ถงึได ้
หรอืทีถู่กส่งโดยบุคคลทีส่ามอืน่ ๆ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย (เชน่ สถาบนัตรวจสอบสนิเชือ่): 

ขอ้มูลการลงทะเบยีนเชงิพาณิชย,์ ขอ้มูลการลงทะเบยีนสมาคม, ขอ้มลูความน่าเชือ่ถอื 
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วตัถุประสงคท์ีเ่ราใชข้อ้มูลของคุณ 
 

เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้เพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี:้ 
 

• ด าเนินการ ประเมนิ และตอบสนองต่อค าขอและการสอบถาม; 
 

• เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลของลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพส าหรบัการสือ่สารในอนาคต; 
 

• ด าเนินกจิกรรมทางการตลาดและการขาย (เชน่ โดยการสรา้งโอกาสในการขาย, 

การแสวงหาโอกาสทางการตลาด, การด าเนินการวจิยัการตลาด, 

การก าหนดและการจดัการประสทิธผิลของแคมเปญโฆษณาและการตลาดของเรา 
และการจดัการแบรนดข์องเรา และการสือ่สารเกีย่วกบัโครงการธรุกจิใหม่); 

 

• ส่งการสือ่สารทางการตลาดทางไปรษณีย,์ โทรศพัท,์ ขอ้ความ, อเีมล และ/หรอืวธิกีารดจิทิลัอืน่ ๆ 

เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (เชน่ การแจง้เตอืน, เอกสารส่งเสรมิการขาย, จดหมายข่าว ฯลฯ); 
 

• ใหข้อ้เสนอและขอ้มูลทางการตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง; 
 

• ด าเนินการและปฏบิตัติามค าสัง่; 
 

• จดัหาและจดัการผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา; 
 

• จดัการความสมัพนัธก์บัลูกคา้; 
 

• ใหก้ารสนับสนุนลูกคา้และผลติภณัฑ;์ 
 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลตดิต่อของลูกคา้; 
 



 

 
 

เมอืงมดิแลนด ์รฐัมชิแิกน สหรฐัอเมรกิา 

• ปรบัปรุงประสบการณข์องลูกคา้กบั Dow 

และมอบเนือ้หาทีด่ขีึน้และปรบัแต่งตามความตอ้งการส่วนตวัมากขึน้ (เชน่ โดยการวเิคราะหข์อ้มลู, 

การวจิยัตลาด, การวเิคราะหแ์นวโนม้, การวเิคราะหท์างการเงนิ, การแบ่งกลุ่มลูกคา้ 

และการจดัท าโปรไฟลล์กูคา้); 
 

• ด าเนินการและอ านวยความสะดวกในการส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ แคมเปญการตลาด, 

การวเิคราะหต์ลาด, การชงิโชค, การประกวดหรอืกจิกรรมส่งเสรมิการขายอืน่ ๆ 

หรอืการลงทะเบยีนกจิกรรม; 
 

• สือ่สารกบัพนัธมติรทางธรุกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑ,์ บรกิาร และโครงการของ Dow 

หรอืพนัธมติรทางธรุกจิ (เชน่ โดยการตอบขอ้ซกัถามหรอืค ารอ้งขอ); 
 

• ปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง, เขา้ซือ้และขายกจิกรรม, หน่วยธรุกจิ และบรษิทั; 
 

• จดัการคุณภาพและการประกนัภยัของกระบวนการ; 
 

• ด าเนินการตรวจสอบ การตรวจเร ือ่งความเสีย่งและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
และการตรวจสอบการก ากบัดูแลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

• รกัษาและปกป้องความปลอดภยัของผลติภณัฑ,์ สถานประกอบการ, บรกิาร, ระบบ, เครอืข่าย, 

คอมพวิเตอร ์ และขอ้มูล; 
 

• ป้องกนัและตรวจจบัภยัคุกคามดา้นความปลอดภยั, การทุจรติ 

หรอืกจิกรรมทีเ่ป็นอาชญากรรมหรอืเป็นอนัตรายอืน่ ๆ; และ 
 

• จดัการทรพัยากร IT รวมถงึการจดัการโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถงึการส ารองขอ้มูล 

การสนับสนุนระบบสารสนเทศ และการปฏบิตักิารบรกิารส าหรบัการจดัการแอปพลเิคชนั, 

การสนับสนุนผูใ้ชป้ลายทาง, การทดสอบ, การบ ารุงรกัษา, การรกัษาความปลอดภยั 

(การตอบสนองต่อเหตุการณ,์ ความเสีย่ง, ชอ่งโหว่, การตอบสนองต่อการละเมดิ), 
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การจดัการบญัชผีูใ้ช,้ การก าหนดสทิธกิารใชง้านซอฟตแ์วร ์, 

การทดสอบความปลอดภยัและประสทิธภิาพ และความต่อเน่ืองของธรุกจิ 
 

เพือ่ส่งเสรมิวตัถุประสงคเ์หล่านี ้(โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลการตดิต่อของคุณ, 

เพือ่ใหก้ารสือ่สารและการโฆษณาทางการตลาดทีป่รบัแต่งมาส าหรบัคุณ 
และเพือ่ส่งขอ้ความส่วนตวัใหแ้กคุ่ณ) 

เราจะใชว้ธิกีารอตัโนมตัใินการสรา้งโปรไฟลต์ามขอ้มูลทีเ่ราไดร้บัตามทีอ่ธบิายไวใ้นประกาศนี ้เชน่ 
จ านวนการดูหนา้เว็บของ Dow อเีมลทีเ่ปิด การลงทะเบยีนการสมัมนาทางเว็บของคุณ 

และการโตต้อบล่าสุดและกจิกรรมกบั Dow ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

หรอืเพือ่คดัคา้นกจิกรรมการท าโปรไฟลเ์หล่านี ้คุณสามารถส่งค าขอเกีย่วกบัเจา้ของขอ้มูลได้้ทีน่ี่ 
 

เราเก็บรวบรวมเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลจากคุณทีเ่ราจ าเป็นตอ้งใช ้
เพือ่วตัถุประสงคท์ีอ่ธบิายไวข้า้งตน้เท่าน้ัน เพือ่วตัถุประสงคท์างสถติ ิ
การปรบัปรุงบรกิารและการทดสอบระบบไอทขีองเรา 
เราใชข้อ้มูลทีไ่ม่ระบุตวัตนใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
ซึง่หมายความว่าขอ้มูลเหล่านีไ้ม่สามารถระบุตวัตนของคุณไดโ้ดยตรง (หรอืโดยออ้ม) 

หรอืจ าแนกคุณออกในฐานะบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดอ้กีต่อไป 
 

พืน้ฐานทางกฎหมายทีเ่ป็นหลกัการของเรา 
 

เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่วตัถุประสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นประกาศนี ้
ตามพืน้ฐานทางกฎหมายขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปนี ้ตามทีเ่กีย่วขอ้ง: 
 

• เราอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพือ่ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามสญัญาทีเ่กดิจากสญัญ

ากบัคุณหรอืบรษิทัของคุณ หรอืเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการกอ่นท าสญัญาทีเ่ราไดร้บัการรอ้งขอ 
 

• เราอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย เชน่ 
บนพืน้ฐานของขอ้ผูกพนัดา้นภาษีหรอืการรายงาน 
ขอ้ผูกพนัในการใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานหรอืระยะเวลาการเก็บรกัษาตามกฎหมาย 

 

• เราจะขอความยนิยอมจากคุณส าหรบักจิกรรมทีอ่ธบิายไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวันี ้

https://privacyportal.onetrust.com/webform/c213ad18-b5a9-42d5-b470-6070e6576624/ffde346b-1286-4be1-9186-0dd389ded92c
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เมือ่กฎหมายทีบ่งัคบัใชก้ าหนด ตวัอย่างเชน่ 
เมือ่เราประมวลผลขอ้มูลของคุณเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาด 
รวมถงึการแบ่งปันการสือ่สารทางการตลาดทีป่รบัแต่งมาส าหรบัคุณ 
การส่งขอ้ความทีป่รบัแต่งมาส าหรบัคุณ และเพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลการตดิต่อของคุณถูกตอ้ง 
เน่ืองจากเราไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบัคุณหรอืบรษิทัของคุณ หรอื 

 

• เราจะอาศยัประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเราในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายใ

นขอบเขตความสมัพนัธท์างธรุกจิกบัคุณหรอืบรษิทัของคุณ 
ตราบเท่าทีป่ระโยชนนี์ย้งัคงไม่ถูกแทนทีด่ว้ยประโยชนด์า้นความเป็นส่วนตวัของคุณเอง 
ประโยชนด์งักล่าว ไดแ้ก:่ 

 

o การเก็บรวบรวมและการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคนี์ ้
เป็นไปเพือ่การจดัการและการส่งเสรมิธรุกจิของเรา 

 

o การด าเนินการ การบรหิาร 
การพฒันาและการส่งเสรมิธรุกจิของเราในความหมายทีก่วา้งทีสุ่ด 
รวมถงึการจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร, 

การปฏบิตัติามขอ้ตกลงและการจดัการค าสัง่ซ ือ้กบัลูกคา้, 

การประมวลผลและเตมิเต็มค าสัง่ซ ือ้, 

การจดัการคุณภาพกระบวนการและการปรบัปรงุผลติภณัฑห์รอืบรกิาร, 

การวเิคราะหแ์ละขอ้มูลเชงิลกึทางการตลาด, 

การลดความเสีย่งในการผดินัดช าระในกระบวนการขายของเรา, 

การบงัคบัใชก้ารเรยีกรอ้งทางกฎหมาย, รวมถงึการเรยีกเก็บหนีผ้่านขัน้ตอนนอกศาล, 

และการปรบัโครงสรา้งองคก์ร การเขา้ซือ้กจิการและการขายกจิกรรม 
แผนกธรุกจิและบรษิทั 

 

o เพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาดทางตรงส าหรบัลูกคา้ทีม่อียู่ 
รวมถงึการแบ่งปันการสือ่สารทางการตลาดทีป่รบัแต่งมาส าหรบัคุณ 
การส่งขอ้ความทีป่รบัแต่งมาส าหรบัคุณ 
และเพือ่รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลการตดิต่อของคุณ 
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o ตรวจตดิตาม สบืสวน และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบยีบขอ้บงัคบั มาตรฐาน และขอ้ก าหนดและนโยบายภายในของ Dow 

 

o ป้องกนัการทุจรติและกจิกรรมทางอาชญากรรม รวมถงึการสบืสวนกจิกรรมดงักล่าว, 

การใชท้รพัยส์นิ, ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Dow ในทางทีผ่ดิ 

และเพือ่รบัรองความปลอดภยัของเครอืข่ายและขอ้มูล 
โดยด าเนินการตามความจ าเป็นและตามสดัส่วนอย่างเครง่ครดั และ 

 

o การส่งขอ้มูลส่วนบุคคลภายในบรษิทั Dow 

เพือ่วตัถุประสงคด์า้นการบรหิารจดัการภายในตามความจ าเป็น ตวัอย่างเชน่ 
เพือ่ใหบ้รกิารแบบรวมศูนย ์

 

• ในบางกรณี 
เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณบนพืน้ฐานของขอ้ผกูพนัทางกฎหมายและขอ้ก าหนดต

ามกฎหมาย เชน่ บนพืน้ฐานของขอ้ผูกพนัทางภาษีหรอืการรายงาน 
ขอ้ผูกพนัในการใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ระยะเวลาการเก็บรกัษาตามกฎหมาย 
หรอืการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลภายในขอบเขตของมาตรการอย่างเป็นทางการหรอืทางศาล 
อาจจ าเป็นเพือ่วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ การด าเนินคด ีหรอืการบงัคบัใชข้อ้เรยีกรอ้งทางกฎหมายแพ่ง 

 

ในส่วนของขอ้มูลส่วนบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัความผดิทางอาญาและการบัโทษทางอาญา 
เราจะประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวเฉพาะเมือ่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั (ทอ้งถิน่) อนุญาตเท่าน้ัน 
 

บุคคลภายนอกทีเ่ราแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ (ทัง้ในและนอกประเทศทีบ่รษิทั Dow 

ทีค่วบคุมขอ้มูลของคุณตัง้อยู่) 
 

เราแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับรษิทั Dow อืน่ ๆ 

หรอืบุคคลทีส่ามตามความจ าเป็นเพือ่วตัถุประสงคต์ามทีอ่ธบิายไวใ้นตารางดา้นล่างนี:้ 
 

ผูร้บั วตัถุประสงค ์
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บรษิทัในเครอืและบรษิทัสาขาของ DOW วตัถุประสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นประกาศความเป็น

ส่วนตวันี ้

พนัธมติรทางธรุกจิ ตวัแทนจ าหน่าย และตวัแทนของ DOW วตัถุประสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นประกาศความเป็น
ส่วนตวันี ้

ผูใ้หบ้รกิารทีท่ างานในนามของ Dow ไดแ้ก ่การใหบ้รกิาร 

เชน่ เคร ือ่งมอืและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอท;ี การตลาด; 

การประมวลผลการช าระเงนิ; ผูเ้ช ีย่วชาญและทีป่รกึษา 

(ไดแ้ก ่นักบญัช,ี ผูต้รวจสอบ, ทนายความ, ผูร้บัประกนัภยั, 

เจา้หนา้ทีธ่นาคาร, ผูส้รรหาบุคลากร, 

ตวัแทนการท่องเทีย่ว และทีป่รกึษาหรอืผูใ้หบ้รกิารอืน่ ๆ) 

วตัถุประสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นประกาศความเป็น

ส่วนตวันี ้

ผูดู้แลหรอืเจา้หนีข้องบคุคลลม้ละลาย ส าหรบัการบรหิารจดัการการผดิช าระหนีแ้ล

ะการลม้ละลาย 

ผูเ้ขา้ซือ้ธรุกจิหรอืทรพัยส์นิของ DOW 

ทีม่ศีกัยภาพหรอืทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ส าหรบัการประเมนิธรุกจิหรอืทรพัยส์นิทีม่ปัี

ญหา 
หรอืเพือ่วตัถุประสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นประกาศค

วามเป็นส่วนตวันี ้

ผูร้บัตามทีก่ฎหมายหรอืกระบวนการทางกฎหมายก าหนด 
ต่อหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานของรฐับาล 
ฯลฯ 

เมือ่กฎหมายทีบ่งัคบัใชก้ าหนดหรอืไดร้บักา

รรอ้งขอทีช่อบดว้ยกฎหมายจากหน่วยงานข

องรฐั หรอืขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีถู่กตอ้ง 
 

ในกรณีทีเ่ราแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับรษิทั Dow หรอืบคุคลทีส่าม 

เพือ่ใหม้กีารถ่ายโอนหรอืเขา้ถงึขอ้มูลดงักล่าวจากนอกสหภาพยุโรป (“EU”) และเขตเศรษฐกจิยุโรป (“EEA”) 

หรอืนอกประเทศทีบ่รษิทั Dow ทีค่วบคุมขอ้มูลของคุณตัง้อยู่ 

เราจะก าหนดมาตรการป้องกนัทีเ่พยีงพอเพือ่ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 
ตวัอย่างของการป้องกนัเหล่านี ้ คอื การพจิารณามาตรฐานคุม้ครองทีเ่พยีงพอ (Adequacy Decision) 

ของคณะกรรมาธกิารยุโรป (อ่านเพิม่เตมิทีน่ี่) ขอ้สญัญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) 

(อ่านเพิม่เตมิทีน่ี่) และกฎเกณฑก์ารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในองคก์ร (Binding Corporate Rules) 

ทีซ่พัพลายเออรข์องเราบางรายไดน้ ามาใช ้ (อ่านเพิม่เตมิทีน่ี่) 

https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001751788/8a9bae44-b61e-401f-9f6e-20de3eee7abb.pdf?cid=EML%3A20371%3A%3A%3A%3A%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana%3Ana%3A%3A%3A
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en
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เราไดใ้ชม้าตรการเพิม่เตมิส าหรบัการถ่ายโอนขอ้มูลจากภายในไปยงันอกสหภาพยุโรป 
เขตเศรษฐกจิยุโรป และนอกประเทศทีบ่รษิทั Dow ทีค่วบคุมขอ้มลูของคุณตัง้อยู่ 

เพือ่ปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลของคุณ หากคุณตอ้งการดูภาพรวมของมาตรการป้องกนัทีม่อียู่ 
คุณสามารถส่งค าขอได้้ทีน่ี่ หรอืส่งค าขอทางอเีมลไปที ่fglpriv@dow.com 
 

เราเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวน้านเพยีงใด 
 

Dow 

จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณไวต้ราบเท่าทีม่คีวามจ าเป็นต่อการปฏบิตัติามวตัถุประสงคข์องการเ

ก็บรวบรวมขอ้มูลดงักลา่ว รวมถงึเพือ่วตัถุประสงคข์องการปฏบิตัหินา้ทีต่ามขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมาย 
การท าบญัช ีหรอืการรายงานใด ๆ ตราบเท่าทีม่คีวามจ าเป็น 
 

สทิธคิวามเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของคุณ 
 

คุณอาจมสีทิธดิงัต่อไปนี ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเขตอ านาจศาลทีคุ่ณอยู่และทีป่ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ: 
 

สทิธคิวามเป็นส่วนตวัของขอ้มู

ล 
ความหมาย 

สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลของคุณ 
คุณมสีทิธทิีจ่ะสอบถาม Dow 

เพือ่ดูภาพรวมหรอืขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รามเีกีย่วกบัคุ

ณ 

สทิธใินการแกไ้ขขอ้มูลของคุณ 
คุณอาจรอ้งขอใหม้กีารแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืไม่

สมบูรณท์ีเ่รามเีกีย่วกบัคุณโดยทนัท ี

สทิธใินการลบขอ้มูลของคุณ 

คุณอาจรอ้งขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลเมือ่ไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไ

ป 
หากกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัก าหนดใหเ้ราลบขอ้มูลหรอืการประมวลผ

ลขอ้มูลดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

สทิธใินการจ ากดัการประมวลผลขอ้

มูล 
คุณมสีทิธทิีจ่ะจ ากดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณในส

ถานการณเ์ฉพาะ 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/c213ad18-b5a9-42d5-b470-6070e6576624/ffde346b-1286-4be1-9186-0dd389ded92c
mailto:fglpriv@dow.com
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สทิธใินการเคลือ่นยา้ยขอ้มูล 
คุณมสีทิธทิีจ่ะรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบทีม่โีครงสรา้ง

และสามารถอ่านไดด้ว้ยเคร ือ่งจกัรเพือ่วตัถุประสงคข์องคุณเอง 
หรอืขอใหเ้ราแบ่งปันขอ้มูลดงักล่าวกบับุคคลทีส่าม 

สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผล

ขอ้มูล 

คุณมสีทิธทิีจ่ะคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทีเ่

รามปีระโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเราเป็นพืน้ฐานส าหรบัการป

ระมวลผลของเรา 
ซึง่สทิธใินการคุม้ครองขอ้มูลของคุณมค่ีามากกว่าเหตุผลของเราใ

นเร ือ่งประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย 

สทิธใินการถอนความยนิยอม 

ในกรณีที ่Dow 

ไดข้อความยนิยอมจากคุณในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
คุณสามารถเพกิถอนความยนิยอมของคุณไดทุ้กเมือ่ 
การเพกิถอนความยนิยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบดว้ยกฎ

หมายของการประมวลผลตามความยนิยอมกอ่นการเพกิถอนควา

มยนิยอมน้ัน 
 

โปรดทราบว่าสทิธทิีอ่ธบิายไวข้า้งตน้น้ันไม่ใชส่ทิธโิดยสมบูรณ ์
และค ารอ้งขอของคุณไม่สามารถด าเนินการไดเ้สมอไป ตวัอย่างเชน่ 
บางคร ัง้เราไม่สามารถลบหรอืจ ากดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณได ้
เน่ืองจากเราอาจมขีอ้ผกูพนัทางกฎหมายหรอืขอ้ผูกพนัตามสญัญาในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบคุคลดงั

กล่าวบางอย่าง 
 

คุณสามารถรอ้งขอใหบ้งัคบัใชส้ทิธคิวามเป็นส่วนตวัของขอ้มูลไดโ้ดยการส่งค าขอทางอเีมลไปที ่
fglpriv@dow.com หรอืส่งค าขอไดท้ีน่ี่ 

คุณสามารถใชส้ทิธติามกฎหมายของคุณไดโ้ดยไมม่คี่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ แต่ทัง้นี ้Dow 

อาจจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรบัค ารอ้งขอทีซ่ า้ซอ้นหรอืค ารอ้งขอทีม่ากเกนิ Dow 

อาจรอ้งขอขอ้มลูจากคณุ เพือ่ชว่ยใหเ้ราสามารถยนืยนัตวัตนและสทิธขิองคุณทีม่ต่ีอขอ้มูลน้ัน ๆ ได ้ทัง้นี ้
เพือ่ใชเ้ป็นมาตรการในการรกัษาความปลอดภยั 
 

จะเกดิอะไรขึน้หากคุณขอใหเ้ราหยุดการประมวลผล (หรอืไม่ให)้ ขอ้มูลของคุณ 
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เมอืงมดิแลนด ์รฐัมชิแิกน สหรฐัอเมรกิา 

Dow อาจไม่สามารถสรา้ง ด าเนินการ หรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบัคณุหรอืบรษิทัของคุณ 

(หรอืด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีอ่ธบิายไวข้า้งตน้) โดยไม่มขีอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่าง 

แมว้่าเราไม่สามารถบงัคบัใหคุ้ณแบ่งปันขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณกบัเราได ้
โปรดทราบว่าสิง่นีอ้าจส่งผลทีต่ามมาซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธท์างธรุกจิในเชงิลบ เชน่ 
ไม่สามารถใชม้าตรการกอ่นท าสญัญาทีร่อ้งขอเพือ่ท าสญัญากบัคุณ 
หรอืเพือ่สรา้งและสานต่อความสมัพนัธท์างธรุกจิทีคุ่ณรอ้งขอ 

ขอ้มูลตดิต่อและขอ้มูลเพิม่เตมิ 

หากคุณตอ้งการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ใชส้ทิธอิืน่ ๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
หรอืหากคุณมคี าถามหรอืขอ้กงัวลใด ๆ เกีย่วกบัวธิกีารที ่Dow ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

โปรดตดิต่อทมีความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของ Dow ที ่fglpriv@dow.com  หรอืส่งค าขอไปทีน่ี่ ค าถาม ค าขอ 

และการสอบถามเกีย่วกบัประกาศฉบบันีแ้ละขอ้มูลทีร่ะบไุวใ้นประกาศฉบบันี ้
อาจถูกส่งต่อไปยงัตวัแทนของ Dow ในทอ้งถิน่ของคุณ 

หากตอ้งการขอขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัดิา้นความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลของ Dow 

รวมถงึสทิธขิองบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มูลขอ้มูลบางอย่างทีคุ่ณพงึไดร้บัภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
โปรดดูทีน่โยบายความเป็นส่วนตวัของ Dow 

หากคุณไม่พอใจกบัค าตอบของเราหรอืเชือ่ว่าเราก าลงัประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณโดยผดิกฎห

มาย 
คุณอาจมสีทิธยิืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูหรอืความเป็นส่วนตวัทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศทีคุ่

ณอาศยัอยู่หรอืท างาน 
หรอืขอรบัการเยยีวยาผา่นศาลทีคุ่ณเชือ่ว่าอาจมกีารละเมดิกฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มลู 
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