
นโยบายความเป็นสว่นตวั ออิอนสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ 
 
บรษิทั ออิอน จาํกดั (ตอ่ไปนีเรยีกวา่ “ออิอน”)  และ สถาบนั เดอะ โกลเบลิ อไลแอนส ์
ฟอร ์ซสัเทนเนเบลิ ซพัพลายเชน (ต่อไปนีเรยีกวา่ “ASSC”)  “สายดว่นสมัพนัธมติร
ทางธรุกจิ” (รวมถงึแอพพลเิคชนั Genba-Wise บนสมารท์โฟนทใีหบ้รกิารโดย 
ASSC ซงึใชใ้นสายดว่นสมัพนัธมติรทางธรุกจิ(ตอ่ไปนีเรยีกวา่ “Genba-Wise”) มี
การกาํหนดนโยบายเกยีวกบัการจดัการขอ้มลูสว่นบุคคลดงัตอ่ไปนี 
คาํจาํกดัความของขอ้กาํหนดในขอ้ความ เป็นไปตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล (ตอ่ไปนีเรยีกวา่”พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่น
บุคคล”) และกฎหมายขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้ง 
 

1 การปฏบิตัติามกฎหมายและแนวปฏบิตัทิเีกยีวขอ้ง 
ทอีอิอนและASSC กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลและกฎหมายขอ้บงัคบัอนืๆที
เกยีวขอ้ง แนวทางทกีาํหนดโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ฯลฯ 
กฎระเบยีบการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของสหภาพยโุรป(GDPR) กฎหมาย
ขอ้บงัคบัอนืๆทเีกยีวขอ้งและนโยบายความเป็นสว่นตวันี (ตอ่ไปนีเรยีกวา่ “นโยบาย
นี”) จะไดร้บัการปฏบิตัติามกฎหมายและจดัการขอ้มูลสว่นบุคคลอยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสม นโยบายนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัทบีงัคบัใช ้
 

2 การไดม้าซงึขอ้มูลสว่นบคุคล 
 ออิอนและASSC จะไดร้บัขอ้มูลสว่นบุคคลทผูีใ้ชม้อบใหแ้ก ่ASSC โดยวธิกีารที
ถกูตอ้งตามกฎหมายและความเหมาะสม ภายในขอบเขตทดีาํเนินการโดยออิอนและ
ASSC 

ออิอนและASSC อาจขอรบัขอ้มูลตอ่ไปนีเมอืผูใ้ชท้ําการใชส้ายดว่นสมัพนัธมติรทาง
ธรุกจิ 
(1) ขอ้มูลทรีบัตรงจากผูใ้ช ้

・อายหุรอืวนัเดอืนปีเกดิ 

・ชอืนามสกุล 

・อเีมล ์

・ขอ้มูลอนืๆ เชน่ รหสัผ่านทจีาํเป็นในการยนืยนัตวับุคคลเมอืเขา้บญัช ี

・ขอ้มูลทอีอิอนและASSCกาํหนดว่าจะไดร้บัจาก Genba-Wise หรอืเว็บไซต ์

・ขอ้มูลอนืๆเกยีวกบัผูใ้ชท้รีะบโุดยออิอนหรอืASSC 
(2) ขอ้มูลอปุกรณป์ลายทาง 



เมอืผูใ้ชม้กีารใชส้ายดว่นสมัพนัธมติรทางธรุกจิบนอปุกรณป์ลายทางหรอืมอืถอื 
ออิอนหรอืASSC อาจไดร้บัขอ้มูลทรีะบุอปุกรณป์ลายทาง อปุกรณม์อืถอื และที
อยู ่IP นอกจากนี ออิอนหรอืASSC อาจไดร้บัขอ้มูลอนืๆทผูีใ้ชเ้ลอืกทจีะให ้เชน่ 
ชอืทเีกยีวขอ้งกบัอปุกรณป์ลายทาง ประเภทอปุกรณป์ลายทาง หมายเลข
โทรศพัท ์ประเทศและชอืผูใ้ช ้อเีมล ์ฯลฯ 

(3) ขอ้มูลสถานท ี
หากผูใ้ชม้กีารใชส้ายดว่นสมัพนัธมติรทางธรุกจิบนอปุกรณป์ลายทางหรอืมอืถอื 
และยอมรบัทจีะใหข้อ้มูลตาํแหน่งสถานท ีออิอนหรอืASSCอาจจะไดร้บัขอ้มูล
ตาํแหน่งปัจจบุนัของผูใ้ช ้
 

(4) ขอ้มูลเกยีวกบัการกระทาํของผูใ้ช ้
เมอืผูใ้ชม้กีารใชบ้รกิารของออิอนและASSC  ออิอนและASSCอาจมกีารจดัเก็บ
ขอ้มูลทใีหโ้ดยตรงกบัออิอนและASSC และขอ้มูลทใีหผ่้านผูใ้หบ้รกิารบคุคลที
สามทใีหบ้รกิารสายดว่นสมัพนัธมติรทางธรุกจิ นอกจากนี ยงัอาจไดร้บัขอ้มูล
สถานะการใชง้านของสายดว่นสมัพนัธมติรทางธรุกจิของผูใ้ชแ้ละการโตต้อบกบั
ผูใ้ชร้ายอนื 
 

(5) ฟังกช์นัการสอืสาร 
หากผูใ้ชง้านสายดว่นสมัพนัธมติรทางธรุกจิ มกีารเขา้รว่มกจิกรรมบางอยา่งใน
การสอืสารและแบ่งปัน ขอ้มูล (ขอ้มูล โปรไฟลผู์ใ้ช ้ขอ้ความ รูปถา่ย รปูภาพ 
วดิโีอ เสยีง แอพพลเิคชนั และเนือหาขอ้มูลอนืๆ) กบัผูใ้ชร้ายอนืบนสายดว่น
สมัพนัธมติรทางธรุกจิ ออิอนและASSCอาจบนัทกึและจดัเก็บขอ้มูลการสอืสาร
เหลา่นี 
 

(6) การไดม้าซงึขอ้มูลโดยคกุก ี
เมอืมกีารเขา้ถงึสายดว่นสมัพนัธมติรทางธรุกจิ ออิอนและASSC จะไดร้บัขอ้มูล
ดงัตอ่ไปนี ออิอนและASSC อกีทงัตวัแทนผูใ้หบ้รกิารใชไ้ฟลบ์นัทกึและใช ้
เทคโนโลยกีารตดิตาม เพอืใชค้กุก ีทอียู ่IP ประเภทอปุกรณป์ลายทาง อปุกรณ์
มอืถอื ประเภทเบราวเ์ซอร ์ภาษาของเบราวเ์ซอร ์หนา้อา้งองิและหนา้ออก 
ประเภทแพลตฟอรม์ จํานวนการคลกิ ชอืโดเมน หนา้จอด(แลนดงิเพจ) จาํนวน
การดเูพจและลาํดบัการเรยีกดเูพจ URLของแตล่ะเพจ เวลาในการเรยีกดเูพจ 
สถานะแอพหรอืเว็บไซต ์และกจิกรรมบนแอพหรอืเว็บไซต ์ASSCเป็นผูร้บัและ
วเิคราะหว์นัทแีละเวลารวมถงึขอ้มูลอนืๆดว้ย อาจมกีารเชอืมโยงขอ้มูลนีกบั
หมายเลข ID ของผูใ้ชเ้พอืใชภ้ายใน ASSC อกีทงั (i)เว็บบคีอนเพอืยนืยนัว่ามี
การดหูนา้ใดหนา้หนึงหรอืมกีารเปิดอเีมลห์รอืไม ่และ(ii)แยกแหล่งการตดิตงัใหม่



จากผูใ้ชเ้ดมิทมีอียู ่ออกจากขอ้ความสง่เสรมิการขายบางรายการที
เฉพาะเจาะจง นอกจากนี อาจมกีารใชเ้ทคโนโลยอีนืๆ รวมถงึพกิเซลการตดิ
ตามทอีนุญาตใหว้างโฆษณาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขนึ โดยการระบหุรอื
ใหบ้รกิารบนเว็บไซตอ์นืๆ 

 
 

(7) ผูใ้ชอ้าจไดร้บัขอ้มูลทธีรุกจิพนัธมติรไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดเผย ขนึอยูก่บัIDทผูีใ้ช ้
นันใชใ้นบรกิารภายนอกและการตงัคา่ความเป็นส่วนตวัของบรกิารภายนอก 

 
3 วตัถปุระสงคข์องการใชข้อ้มูลสว่นบุคคล 
 ออิอนและASSC จะใชข้อ้มูลทผูีใ้ชม้อบใหก้บัออิอนและASSC ภายในขอบเขต
ของวตัถปุระสงคก์ารใชง้านตอ่ไปนี หรอืภายในขอบเขตวตัถปุระสงคก์ารใชง้านที
ชดัเจนโดยไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ช ้เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอนืในเงอืนไขการใช ้
งานแอพพลเิคชนั หรอืเวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย จะไม่มกีารนําไปใชเ้พอื
วตัถปุระสงคอ์นืใด 
 

(1) วตัถปุระสงคข์องการใชข้อ้มูลสว่นบุคคลเกยีวกบัผูท้ทีํางานในโรงงาน รา้นคา้ 
สาํนักงาน และสถานทอีนืๆ  

・การสาํรวจวจิยัและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการทํางานของสถานททีํางาน 

・การรรวบรวมขอ้มูลเกยีวกบัสภาพแวดลอ้มการทํางานในสถานททีํางาน 

・ความมนัใจในความปลอดภยัในสถานททีํางาน 

・เพอืนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล 

・คาํแนะนําเกยีวกบัพฤตกิรรมของพนักงาน 

・การสอืสารทเีหมาะสมและราบรนืกบัผูใ้ช ้
(2) จุดประสงคก์ารใชข้อ้มูลสว่นบุคคลทเีกยีวกบั องคก์รทผูีใ้ชอ้ยู ่ (ตอ่ไปนีเรยีกวา่ 

“องคก์รในเครอื”) พนัธมติรทางธรุกจิ (ตอ่นีเรยีกวา่ “พนัธมติรทางธรุกจิ”) และ
บรษิทัอนืๆในอตุสาหกรรมเดยีวกนั (ตอ่ไปนีเรยีกวา่ “บรษิทัอนืในกลุม่
อตุสาหกรรมเดยีวกนั”)  
・การสาํรวจวจิยัและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มการทํางานในสถานททีํางานของ

ผูใ้ช ้
・การรวบรวมขอ้มูลเกยีวกบัสภาพแวดลอ้มการทํางานในสถานททีํางานของผูใ้ช ้

・ความมนัใจในความปลอดภยัในสถานททีํางาน 



・เพอืนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล 

・คาํแนะนําเกยีวกบัพฤตกิรรมของพนัธมติรทางธรุกจิ 

・การแจง้เตอืนและรายงานไปยงัสว่นราชการและองคก์รในเครอื 

・เพอืการตดิตอ่ทเีหมาะสมและราบรนื 

・การมผีลงานในนิตยสารและเว็บไซต ์
 
4 มอบความไวว้างใจ 
 ออิอนและASSC อาจจา้งบุคคลภายนอกในการจดัการขอ้มูลส่วนบคุคลใหก้บั
บรษิทัคูค่า้ อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลสว่นบุคคลทจีะมอบใหนั้น จาํกดัเฉพาะการใหข้อ้มูล
นอ้ยทสีดุเท่าทจีาํเป็นในการดาํเนินธรุกจิทไีดร้บัมอบหมาย 
 

5 การนําเสนอบุคคลทสีาม 
 ออิอนและASSC จะไม่ใหข้อ้มูลสว่นบุคคลแกบุ่คคลทสีาม (ยกเวน้ผูร้บัเหมา) เวน้
แตจ่ะไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชล้่วงหนา้หรอืตามทกีฎหมายอนุญาต 

 
6 การใชง้านรว่มกนั 
  ออิอนและASSC จะแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบลว่งหนา้หรอืกาํหนดใหผู้ท้ราบใช ้เมอืมกีาร
แบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลใดบุคคลหนึง 
 
7 การโอนถา่ยขอ้มูล 
⑴  ออิอนและASSC จะส่งขอ้มูลสว่นบุคคลจากประเทศอนืทไีม่ใชญ่ปีุ่ น ไปยงั

สาํนักงานASSCในประเทศญปีุ่ น การถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลจากโรงงาน 
รา้นคา้ สาํนักงาน และสถานทอีนืๆในประเทศและเขตแดนภายในยโุรปและส
หราชอาณาจกัร ไปยงัสาํนักงานของASSCในประเทศญปีุ่ นนัน ขนึอยูก่บัการ
รบัรองความเพยีงพอทไีดร้บัอา้งองิจากญปีุ่ น 

⑵   ออิอนและASSC จะใหข้อ้มูลสว่นบุคคลทจีดัทําโดยสหภาพยโุรปหรอืสหราช
อาณาจกัรตามการรบัรองความเพยีงพอ แกบุ่คคลทสีามในตา่งประเทศ ยกเวน้
ในกรณี ① ถงึ ③ ดงัตอ่ไปนี หลงัจากทใีหข้อ้มูลเกยีวกบัสถานะของปลาย
ทางการยา้ยทจีาํเป็นเพอืการตดัสนิใจยนิยอมของบุคคลนันแลว้ ควรจะไดร้บั
ความยนิยอมจากบุคคลนันล่วงหนา้ เพอือนุญาตใหม้กีารใหข้อ้มูลสว่นบคุคลแก่
บุคคลทสีามในตา่งประเทศ 

① เมอืบุคคลทสีามอยูใ่นประเทศทกีาํหนดโดยขอ้บงัคบัวา่เป็นประเทศทมีรีะบบการ
ปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลทไีดร้บัการยอมรบัว่ามรีะดบัเดยีวกบัญปีุ่ นในแงก่าร



คุม้ครองสทิธแิละผลประโยชนข์องแตล่ะบุคคล 
② มาตรการความรว่มมอืเกยีวกบัการจดัการขอ้มูลสว่นบุคคลโดยบุคคลทสีาม 

ระหว่างผูด้ําเนินธรุกจิทจีดัการขอ้มูลสว่นบุคคล และบุคคลทสีามทไีดร้บัขอ้มูล
สว่นบุคคล โดยวธิกีารทเีหมาะสมและมเีหตุผล (สญัญารปูแบบอนืๆของการ
จดัการทมีผีลผูกพนั หรอืการปฏบิตัทิมีผีลผูกพนัภายในกลุ่มบรษิทั) ขอ้มูลสว่น
บุคคลในระดบัเดยีวกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลเมอืดาํเนินการคุม้ครอง 

③ เมอืบงัคบัใชก้บัขอ้ 23 วรรค 1 ของกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 
 
8 การจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล 
(1) ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายละเอยีดขอ้มูล 

 ออิอนและASSCจะรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลใหถ้กูตอ้งและเป็นปัจจบุนัภายใน
ขอบเขตทจีาํเป็น เพอืใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการใชง้าน และจะพยายามลบขอ้มูล
สว่นบุคคลเมอืไม่จาํเป็นตอ้งใชง้านอกีตอ่ไป 

(2) มาตรการจดัการดา้นความปลอดภยั 
 ออิอนและASSCจะดาํเนินมาตรการทจีาํเป็นและเหมาะสม เพอืป้องกนัการ
รวัไหล การสญูหาย หรอืความเสยีหายของขอ้มูลสว่นบุคคล รวมทงัจดัการดา้น
ความปลอดภยัอนืๆ 

(3) การดแูลพนักงาน 
 ออิอนและASSCจะแจง้ใหพ้นักงานทราบอยา่งละเอยีดเกยีวกบัการจดัการ
ขอ้มูลสว่นบุคคลทเีหมาะสม ใหก้ารศกึษาทเีหมาะสม และใหก้ารดแูลทจีาํเป็นและ
เหมาะสมเมอืจดัการขอ้มูลสว่นบุคคล 

(4) การกาํกบัดแูลจากภายนอก 
 ในการจดัจา้งบุคคลภายนอกเรอืงการจดัการขอ้มูลสว่นบุคคล ออิอนและ
ASSCจะแตง่ตงับรษิทัคูค่า้ทมีมีาตรการการจดัการดา้นความปลอดภยัที
เหมาะสมเป็นผูว้า่จา้งบุคคลภายนอก และจะดแูลบุคคลภายนอกตามความจาํเป็น
และเหมาะสม 

 
9 พนืฐานสําหรบัการประมวลผล 

ออิอนและASSCรวบรวมและใชข้อ้มูลสว่นบุคคลในกรณีตอ่ไปนีเท่านัน พนืฐาน
ทางกฎหมายมดีงัตอ่ไปนี 

(1) เมอืผูใ้ชใ้หค้วามยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของตน 
(2) ใหบ้รกิารสายดว่นสมัพนัธมติรทางธรุกจิและประมวลผลเพอืใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคห์ากจาํเป็น 
(3) ออิอนหรอืASSCควรปฏบิตัติาม เมอืการประมวลผลจาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย 



(4) ออิอน ASSC หรอืบุคคลทสีามจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพอืผลประโยชนท์ี
ถกูตอ้งตามกฎหมาย “ผลประโยชนท์เีป็นธรรม” อาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพอื
ดาํเนินการตามวตัถปุระสงคข์องการใชม้าตรการขอ้ 3 และเพอืรวบรวมขอ้มูลและ
ชว่ยปรบัปรงุประสทิธภิาพการดาํเนินการตามวตัถปุระสงคข์องการใชง้าน อยา่งไรก็
ตาม มขีอ้ยกเวน้ในกรณีทสีทิธแิละเสรภีาพขนัพนืฐานทตีอ้งการความคุม้ครอง
ขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ช ้มคีวามสาํคญัเหนือสทิธดิงักล่าวโดยเฉพาะเมอืเด็กเป็น
เจา้ของขอ้มูล 
(5) เมอืจาํเป็นตอ้งมกีารประมวลผลในการดาํเนินธรุกจิเพอืสาธารณประโยชน ์
หรอื เพอืการใชอ้าํนาจสาธารณะทมีอบใหก้บัออิอนหรอืASSC 

 
10 การรบัรองขอ้มูลสว่นบุคคลทเีก็บรกัษาไว ้
(1) เมอืผูใ้ชห้รอืตวัแทนมกีารรอ้งขอใหแ้จง้วตัถปุระสงคใ์นการใชข้อ้มูลส่วนตวัที

เก็บรกัษาไว ้จะมกีารแจง้ใหท้ราบโดยเรว็ ยกเวน้ในกรณีตอ่ไปนี 
ア เมอืวตัถปุระสงคข์องการใชข้อ้มูลสว่นบคุคลทเีก็บรกัษาไวร้ะบุตวัผูใ้ช ้

ชดัเจน 
イ เมอืมคีวามเสยีงทจีะไดร้บัอนัตรายตอ่ชวีติ รา่งกาย ทรพัยส์นิ หรอืสทิธแิละ

ผลประโยชนอ์นืๆของผูใ้ช ้หรอืบุคคลทสีาม 
ウ เมอืมคีวามเสยีงทจีะทํารา้ยสทิธหิรอืผลประโยชนท์ชีอบดว้ยกฎหมายของ

ออินหรอืASSC 
エ เมอืมคีวามจาํเป็นทสีถาบนัระดบัชาต ิหรอืหน่วยงานสาธารณะในทอ้งถนิ 

จะตอ้งรว่มมอืในการดาํเนินกจิการทกีาํหนดโดยกฎหมาย และมคีวามเสยีงทจีะ
ขดัขวางการดาํเนินงานของกจิการ 

(2) หากผูใ้ชห้รอืตวัแทนมกีารรอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลทเีก็บรกัษาไว ้จะ
มกีารแจง้ใชท้ราบโดยเรว็ ยกเวน้ในกรณีตอ่ไปนี 

ア เมอืมคีวามเสยีงทจีะไดร้บัอนัตรายตอ่รา่งกาย ทรพัยส์นิ หรอืสทิธ ิและ
ผลประโยชนอ์นืๆของผูใ้ชห้รอืบุคคลทสีาม 

イ เมอืมคีวามเสยีงทจีะขดัขวางการดาํเนินธรุกจิของออิอนและASSC 

ウ หากมกีารละเมดิกฎหมาย 
(3) หากผูใ้ชห้รอืตวัแทนมกีารรอ้งขอการแกไ้ขเพอืเตมิ หรอืลบขอ้มูลสว่นบุคคล

ทเีก็บรกัษาไว ้จะมกีารตรวจสอบโดยเรว็ โดยใชม้าตรการทเีหมาะสมตดิตาม
ผลลพัธแ์ละตดิตอ่ผูใ้ช ้

(4) หากผูใ้ชห้รอืตวัแทนมกีารรอ้งขอใหร้ะงบั หรอืลบขอ้มูลสว่นบุคคลทเีก็บรกัษา
ไว ้และหากเห็นไดช้ดัว่ามเีหตผุลในการรอ้งขอ จะมกีารดาํเนินมาตรการที



เหมาะสม 
(5) หากผูใ้ชห้รอืตวัแทนมกีารรอ้งขอขอ้จาํกดัในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล

ทเีก็บรกัษาไว ้จะมกีารใชม้าตรการทเีหมาะสม 
(6) เมอืไดร้บัการรอ้งขอจากผูใ้ชห้รอืตวัแทนเพอืจดัโครงสรา้งขอ้มูลสว่นบุคคลที

เก็บรกัษาไวส้าํหรบัการใชง้านทวัไป หรอืเพอืรบัขอ้มูลนันในรปูแบบทเีครอืงอา่น
ได ้จะมกีารดาํเนินการทเีหมาะสม ผูใ้ชห้รอืตวัแทนมสีทิธใินการถา่ยโอนขอ้มูล
ดงักล่าวไปยงัผูด้แูลระบบรายอนืโดยปราศจากการรบกวนจากออิอนหรอืASSC 

(7) จะมกีารดาํเนินการทเีหมาะสม หากผูใ้ชห้รอืตวัแทนคดัคา้นการประมวลผล
ขอ้มูลสว่นบุคคลตามความจําเป็นในการประมวลผลเพอืวตัถปุระสงคด์า้น
ผลประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย ทดีาํเนินการโดยออิอน ASSCหรอืบคุคลที
สาม 

(8) ผูใ้ชข้อสงวนสทิธทิจีะไม่ตดัสนิใจโดยอาศยัการประมวลผลอตัโนมตัเิพยีงอยา่ง
เดยีว เชน่การทําโปรไฟลท์มีผีลทางกฎหมายหรอืมผีลกระทบคลา้ยๆกนัตอ่ผูใ้ช ้

(9) หากยอมรบัในแปดรายการกอ่นหนา้นี กรุณาตดิตอ่ไปทจีดุตดิตอ่สอบถามที
ระบไุวใ้นขอ้13 ขอ้มูลสว่นบุคคลทผูีใ้ชใ้หม้าจะถกูใชเ้พอืวตัถปุระสงคใ์นการ
ตอบสนองคาํขอจากผูใ้ช ้และจะถกูจดัเกบ็อยา่งเครง่ครดั โปรดทราบวา่ จะไม่มี
การสง่คนืใบแจง้และเอกสารทแีนบมาดว้ย 

 
11 ขอ้มูลการประมวลผลทไีม่ระบุชอื 

ออิอนและASSCไดร้บัขอ้มูลทปีระมวลผลโดยไม่ระบุตวับุคคลโดยวธิกีารที
เหมาะสม เพอืใหไ้ม่สามารถดาํเนินการระบุตวับุคคลตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 
ฯลฯ และใชข้อ้มูลดงักลา่วเพอืการวเิคราะหต์รวจสอบ ฯลฯ อาจมกีารใหข้อ้มูลนี
แกบุ่คคลทสีามเพอืใชใ้นขอบเขตทจีาํเป็นสาํหรบัธรุกจิ หลงัจากระบุอยา่งชดัเจน
ว่าขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลทปีระมวลผลโดยไม่ระบุตวับุคคล สาํหรบัขอ้มูลสว่น
บุคคลทจีดัทําโดยสหภาพยโุรปหรอืสหราชอาณาจกัรตามการรบัรองทเีพยีงพอ 
ASSC อาจใชว้ธิกีารประมวลขอ้มูล (คาํอธบิายและรหสัประจาํตวัสว่นบุคคลทถีกู
ลบออกจากขอ้มูลสว่นบคุคลทใีชใ้นการสรา้งขอ้มูลทปีระมวลผลโดยไม่เปิดเผย
ตวัตน และขอ้มูลเกยีวกบัวธิกีารประมวลผล (จาํกดัเฉพาะขอ้มูลทสีามารถใชใ้น
การกูค้นืขอ้มูลสว่นบุคคลได)้ คาํวา่ ”ขอ้มูลสว่นบุคคลทไีม่ระบุตวัตน” หมายถงึ
ขอ้มูลสว่นบุคคลทใีชใ้นการสรา้งขอ้มูลสว่นบุคคล) จากขอ้มูลสว่นบุคคลทไีม่
เปิดเผยตวัตน ทําใหทุ้กคนไม่สามารถระบบุุคคลทไีม่เปิดเผยตวัอกีครงัได ้
รายการขอ้มูลสว่นบุคคลทรีวมอยูใ่นขอ้มูลทปีระมวลผลโดยไม่เปิดเผยตวัตนทจีะ
ให ้และวธิกีารใหข้อ้มูลทปีระมวลผลโดยไม่ระบุตวัตนมดีงัต่อไปนี 
(1) ขอ้มูลการประมวลผลทไีม่ระบุชอืทจีะสรา้งขนึ 
  ขอ้มูลเชน่ เพศและอาย ุ



ขอ้มูลเกยีวกบัเนือหาของการใหค้าํปรกึษา 
(2) ขอ้มูลการประมวลผลแบบไม่ระบุตวัตนทใีหก้บับุคคลทสีาม 

(i)รายการขอ้มูลสว่นบุคคลทรีวมอยูใ่นขอ้มูลทปีระมวลผลโดยไม่ระบุตวัตนที
มอบใหก้บับุคคลทสีาม 

ขอ้มูลเชน่ เพศและอาย ุ
ขอ้มูลเกยีวกบัเนือหาของการใหค้าํปรกึษา 

(ii) วธิกีารใหข้อ้มูลทปีระมวลผลโดยไม่ระบุตวับุคคล 
  ใหบ้รกิารโดยเซริฟ์เวอรท์มีกีารควบคมุการเขา้ถงึทเีหมาะสม อเีมล ์

สว่นบุคคล ใหบ้รกิารทางไปรษณีย ์หรอืจดัสง่ถงึบา้น 
 
12 ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคล 

ออิอนและASSC จะเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลของผูใ้ชต้ราบเท่าทผูีใ้ชม้บีญัชอียู ่
และอาจเก็บรกัษาขอ้มูลผูใ้ชเ้ฉพาะตามความจาํเป็น เพอืจดุประสงคด์า้นความ
ปลอดภยัและการป้องกนัการฉอ้โกงแมว้า่จะไดร้บัคําขอใหล้บบญัชก็ีตาม 

 
13 จดุตดิตอ่เพอืสอบถามและรอ้งเรยีน 
สถาบนั เดอะ โกลเบลิ อไลแอนส ์ฟอร ์ซสัเทนเนเบลิ ซพัพลายเชน 
สาํนักงานออิอนสายดว่นสมัพนัธมติรทางธรุกจิ 

รหสัไปรษณีย ์211-0006  
Kanagawa Prefecture, Kawasaki City, Nakahara-Ku, Marudori 1-
653 City Corp. Shin-Maruko #202 
เบอรโ์ทรศพัท ์：0120-916-429 (สายกลาง) 

เวลาทําการ：9:00 - 17:00 
(ยกเวน้วนัเสาร ์วนัอาทติย ์วนัหยดุราชการ และวนัหยดุบรษิทั) 
อเีมล ์：voice_aeon@g-assc.org 

 
14 การแกไ้ขนโยบายความเป็นสว่นตวั 
 ออิอนและASSCอาจทบทวนเนือหาของนโยบายนีตามความเหมาะสมและ
เปลยีนแปลงตามความจาํเป็น ในกรณีนี นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบัแกไ้ขจะถกู
นํามาใชต้งัแตว่นัทเีผยแพรฉ่บบัแกใ้ข 

 
มผีลบงัคบั ตงัแตว่นัท ี15 ธนัวาคม พ.ศ.2563 


