
คาํแถลงเร ือ่งขอ้มลูสว่นบคุคล  
 

คาํม ัน่สญัญาของเรากบัขอ้มลูสว่นบคุคลทางออนไลน ์

สทิธขิองทา่นในขอ้มลูสว่นบคุคลมคีวามสําคัญ ทีT่rimble 
เราเชือ่วา่ขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่า่นเลอืกทีจ่ะใหป้รากฏทางออนไลนนั์น้ควรใชเ้พือ่ชว่ยใหเ้ราจัดหาผลิ
ตภัณฑ ์บรกิาร และการสนับสนุนชว่ยเหลอืทีม่คีณุภาพสงูสดุใหแ้กท่า่นเทา่นัน้ 
เราแสดงคําแถลงเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลนี ้
เพือ่ใหท้า่นไดรั้บทราบวธิปีฏบิัตเิกีย่วกับขอ้มลูสําหรับเว็บไซตข์องTrimble 
รวมถงึประเภทของขอ้มลูทีถ่กูเก็บรวบรวมและตดิตาม วธิกีารใชง้านขอ้มลู 
และบคุคลทีไ่ดรั้บการแบง่ปันขอ้มลู 
เราอาจทําการแกไ้ขปรับปรงุคําแถลงเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลนีเ้ป็นครัง้คราวเพือ่ใหทั้นกับความเปลีย่น
แปลงในปัจจบุันในธรุกจิของเราและเพือ่ใหบ้รกิารทา่นไดด้ยี ิง่ข ึน้ 
เราขอแนะนําใหท้่านเขา้ชมหนา้นีบ้อ่ยครัง้เพือ่รับทราบเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

คําชีแ้จงของขอ้มลูสว่นบคุคลครอบคลมุทกุเว็บไซตข์ององคก์รของ Trimble 
โดยท่ัวไปเว็บไซตเ์หลา่นี้จะดําเนนิการโดย บรษัิท Trimble องิคข์องสถานประกอบการสาขา 
บรษัิท อืน่หรอืบางสว่นของนโยบายของเรา 
ตัวเองนีอ้าจแตกตา่งกันเราขอแนะนําใหค้ณุอา่นนโยบายความเป็นสว่นตัวนโยบายความเป็นสว่นตัว
และขอ้มลูของเว็บไซตท์ีค่ณุเขา้ชมทกุ 

ความยนิยอมใหใ้ชแ้ละถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคล 

โปรดทราบวา่หากคณุสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลผา่นทางเว็บไซต,์ Trimble คณุจะสง่ใหเ้รา ( บรษัิท 
Trimble องิค)์ 
ในสหรัฐอเมรกิาเราจะรวบรวมประมวลผลและการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับคณุใหส้อดคลอ้
งกับงบ ขอ้มลูสว่นบคุคลนีม้นัอาจจะไมเ่ป็นไปตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลทีค่ณุอาศัยอยู ่
สง่ขอ้มลูสว่นบคุคลผา่นทางเว็บไซตข์อง Trimble Trimble 
คอืแสดงใหเ้ห็นวา่คณุยนิยอมใหค้อลเลกชนั, การใชง้าน, 
การจัดเก็บและถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยังฐานขอ้มลูของ บรษัิท และการเก็บรักษาอืน่ 
ๆ ไมว่า่จะเป็นในสถานทีใ่ดก็ตาม 
สําหรับวตัถปุระสงคใ์นการสง่ดังกลา่วและเป็นไปตามนโยบายทีร่ะบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตัวนี้ 

ประเภทของขอ้มลูทีร่วบรวมทางออนไลน ์

ทา่นสามารถเรยีกดเูว็บไซตส์ว่นใหญข่องเราไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งกรอกขอ้มลูสว่นบคุคล ในกรณีขา้งตน้ 
จะมกีารเก็บรวบรวมเพยีงขอ้มลูท่ัวไปซึง่ไมส่ามารถใชใ้นการระบตุัวตนไดเ้ทา่นัน้ซึง่Trimble 
ทําการบันทกึไวจ้ากการเขา้ชมไซตทั์ง้หมด เชน่ ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 
ระบบปฏบิัตกิาร/ประเภทของเบราวเ์ซอร ์และหนา้ทีเ่ขา้ชม 
ซึง่หมายความวา่จะมกีารตดิตามดเูซสชนัของผูใ้ช ้แตจ่ะไมม่กีารระบตุัวตนของผูใ้ชเ้ป็นรายบคุคล  

อยา่งไรก็ด ีจะมบีางครัง้ทีเ่ราหรอืหุน้สว่นทางธรุกจิของเรา (เชน่ 
ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกตามทีร่ะบดุา้นลา่ง) อาจตอ้งการขอ้มลูจากทา่น  



ตัวอยา่งเชน่ ทา่นสามารถเลอืกทีจ่ะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแกเ่ราเมือ่ทา่น  

• เขา้ถงึหรอืลงทะเบยีนเพือ่การเขา้ถงึบางเว็บไซตข์องเรา ตัวอยา่งเชน่ 
http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx  

• ซือ้ผลติภัณฑห์รอืบรกิารตา่งๆ  
• ลงทะเบยีนในฐานะผูใ้ชผ้ลติภัณฑข์องTrimble  
• สง่คําขอวสัด ุบรกิารลกูคา้และบรกิารอืน่ๆ และการสนับสนุนดา้นผลติภัณฑ ์การซอ่มแซม 

และการอัพเกรด  
• สมัครรับจดหมายขา่วและบรกิารออนไลนต์า่งๆ  
• เขา้รว่มการแขง่ขนัทีT่rimble เป็นผูส้นับสนุน การชงิโชค และรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆ  
• สรา้งโปรไฟลผ์ูใ้ชเ้พือ่รับขอ้มลู ขอ้เสนอพเิศษ และการตดิตอ่สือ่สารตา่งๆ ในอนาคต  
• สมัครเพือ่ขอรับการพจิารณาเรือ่งการจา้งงานในสว่นทีเ่กีย่วกับการเปิดรับสมคัรงานทีT่rimbl

e  
• ลงทะเบยีนสําหรับ Trimble Dimensions User Conference  

ในกรณีดังกลา่วขา้งตน้ 
ทา่นอาจไดรั้บการรอ้งขอใหแ้จง้ขอ้มลูสําหรับการตดิตอ่และการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม (เชน่ ชือ่ 
ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ทีอ่ยูอ่เีมล หมายเลขบัตรเครดติและวนัหมดอาย)ุ 
รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกับผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีท่า่นซือ้ (เชน่ รหัสผลติภัณฑ ์
หมายเลขประจําผลติภัณฑ ์หมายเลขลกูคา้ รุน่ของผลติภัณฑ)์ นอกจากนี ้
ยังอาจมกีารรอ้งขอขอ้มลูทางประชากรหรอืขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ๆ อยา่งไรก็ด ี
ทา่นสามารถเลอืกทีจ่ะใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูดังกลา่วก็ได ้การใหข้อ้มลูขา้งตน้แกT่rimble 
เป็นการแสดงวา่ทา่นยนิยอมใหT้rimble 
ทําการถา่ยโอนขอ้มลูนีไ้ปยังฐานขอ้มลูของบรษัิทและทีจั่ดเก็บอืน่ๆ 
ไมว่า่จะอยูใ่นตําแหน่งทีต่ัง้ใดก็ตาม  

การใชข้อ้มลู  

Trimble 
ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ก็บรวบรวมจากเว็บไซตข์องบรษัิทเพือ่วตัถปุระสงคต์ามทีไ่ดม้กีารรอ้งขอ 
หรอืตามความจําเป็นหรอืตามทีไ่ดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายทีบ่ังคับใช ้(เชน่ 
ในบางเขตอํานาจตามกฎหมาย 
เราอาจจําเป็นตอ้งเก็บใบแจง้หนีภ้ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยภาษี)  เรายังอาจใชข้อ้มลูทีท่า่นใหน้ี ้
เพือ่แจง้ใหท้า่นทราบในภายหลังเกีย่วกับการพัฒนาใหม่ๆ  
ในสว่นทีเ่กีย่วกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารตา่งๆ ทีท่า่นซือ้ไป 
หรอืเพือ่แจง้ใหท้า่นทราบเกีย่วกับผลติภัณฑใ์หม่ๆ  ขอ้เสนอพเิศษ และบรกิารตา่งๆ 
ทีนํ่าเสนอโดยTrimble บรษัิทสาขา และบรษัิทในเครอื ("กลุม่บรษัิทTrimble ") 
หรอืหุน้สว่นทางธรุกจิของบรษัิท สิง่สําคัญคอืใหท้า่นทราบไวว้า่ทา่นสามารถเลอืกทีจ่ะไมรั่บขอ้มลู
อืน่เพิม่เตมิอกีจากTrimble ดังทีไ่ดอ้ธบิายไวต้ามรายละเอยีดดา้นลา่ง 
เราใชข้อ้มลูทีไ่มใ่ชข่อ้มลูสว่นบคุคลเพือ่วเิคราะหข์อ้มลูแนวโนม้การขายเมือ่มคีวามเกีย่วขอ้งกับภมูิ
ศาสตร ์ชว่งเวลา และขอ้มลูประชากร 

การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพือ่การบางอยา่งโดยเฉพาะซึง่แตกตา่งจากคําแถลงเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคล
นี ้(หากม)ี สามารถดไูดจ้ากขอ้กําหนดการใชง้าน (Terms of Use) หรอืขอ้กําหนดการใหบ้รกิาร 
(Terms of Service) หรอืนโยบายความเป็นสว่นตัวทีใ่ชก้ับบรกิาร การแขง่ขนั 

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx


หรอืรายการสง่เสรมิการขายอยา่งใดอยา่งหนึง่โดยเฉพาะ 
ตามขอบเขตทีท่า่นไดรั้บแจง้เกีย่วกับการใชง้านทีอ่าจเกดิขึน้ไดต้อ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
ซึง่แตกตา่งจากขอบเขตทีร่ะบไุวใ้นคําแถลงเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลนีใ้นชว่งเวลาของขอ้ตกลงการบริ
การของทา่นกับเราหรอืการสมัครเขา้รว่มการแขง่ขันหรอืรายการสง่เสรมิการขายอันใดอันหนึง่โดยเ
ฉพาะ การใชง้านขอ้มลูตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลง การแขง่ขัน หรอืรายการสง่เสรมิการขายนัน้ๆ 
จะมผีลบังคับเหนอืกวา่คําแถลงเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลนี ้
โปรดอา่นอยา่งละเอยีดสาํหรับขอ้กําหนดการใชง้าน ขอ้กําหนดการใหบ้รกิาร 
และคําแถลงเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลทีใ่ชก้ับบรกิารทีท่า่นซือ้หรอืการแขง่ขนัหรอืรายการสง่เสรมิการข
ายทีท่า่นลงทะเบยีนหรอืเขา้รว่ม 

บคุคลทีเ่ราแบง่ปนัขอ้มลูให ้

ในการดําเนนิธรุกจิตามปกต ิTrimble จะไมข่าย แลกเปลีย่น 
หรอืใหเ้ชา่ขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตุัวตนไดข้องทา่นใหแ้กบ่คุคลอืน่โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมใหก้ระทําการดั
งกลา่วจากทา่น Trimble 
อาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่า่นใหไ้วท้างออนไลนก์ับกลุม่บรษัิทTrimble 
และตามทีร่ะบไุวด้ังตอ่ไปนี ้

• บรษัิทในเครอืและหุน้สว่นทางธรุกจิ เราทํางานรว่มกับบรษัิทในเครอืและหุน้สว่นทางธรุกจิที่
กระทําการในนามของเราสําหรับการใชง้านตามทีอ่ธบิายไวด้า้นบน ตัวอยา่งเชน่ 
ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกทีร่ะบดุา้นลา่งอาจเป็นแมข่า่ยหรอืดําเนนิงานบรกิารออนไลนข์องTri
mble หรอืดําเนนิการเรือ่งธรุกรรมบัตรเครดติ 
เมือ่บรษัิทในเครอืหรอืหนึง่ในหุน้สว่นทางธรุกจิของเรามคีวามเกีย่วขอ้งในการทําธรุกรรมกับ
ทา่น เราอาจจะแบง่ปันขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตุัวตนไดซ้ ึง่เกีย่วกับธรุกรรมนี ้
   

• ตัวแทนจําหน่ายและผูจั้ดจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตของTrimble เราทํางานร่วมกับและผา่นทา
งสมาชกิของชอ่งทางจัดจําหน่ายของเราในการจัดหาขอ้มลูผลติภัณฑแ์ละบรกิารลกูคา้ใหแ้
กล่กูคา้และผูท้ีอ่าจมาเป็นลกูคา้ในอนาคต ตัวอยา่งเชน่ Trimble 
อาจสง่ตอ่ขอ้มลูสําหรับการตดิตอ่ของผูท้ีอ่าจจะเป็นลกูคา้ใหแ้กต่ัวแทนจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุ
ญาตจากTrimble เพือ่ตอบคําถามจากลกูคา้เกีย่วกบัผลติภัณฑข์องTrimble หรอืTrimble 
อาจสง่ตอ่ขอ้มลูสําหรับการตดิตอ่ขา้งตน้เพือ่ใหต้ัวแทนจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตจากTrimbl
e สามารถแจง้ใหล้กูคา้ทราบเกีย่วกบัขอ้มลูลา่สดุของผลติภัณฑ ์Trimble 
กําหนดใหต้ัวแทนจําหน่ายและผูจั้ดจําหน่ายของบรษัิทเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้และ
ลกูคา้ในอนาคตทีต่นไดรั้บทราบมาไวเ้ป็นความลับ         
   

• ตัวแทน เราใชต้ัวแทนเพือ่กระทําการในนามของเรา ตัวอยา่งเชน่ 
ตัวแทนอาจดําเนนิการตามคําสัง่ซือ้ ใหก้ารสนับสนุน หรอืดําเนนิการเรือ่งการชงิโชค 
ตัวแทนจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูทีม่คีวามจําเป็นในการดําเนนิงานในหนา้ทีข่องตนเท่
านัน้ และTrimble 
กําหนดใหต้ัวแทนของบรษัิทเก็บขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตุัวตนไดท้ีต่นไดรั้บทราบมาไวเ้ป็นความลับ  
   

• การรวมบรษัิทและการปรับโครงสรา้งองคก์รใหม ่ ในกรณีของการปรับโครงสรา้งองคก์รใหม ่
เชน่ การควบรวม การซือ้กจิการ หรอืการขายหรอืการถา่ยโอนทรัพยส์นิโดยTrimble 
ซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนนิธรุกจิตามปกต ิ



อาจมกีารถา่ยโอนขอ้มลูลกูคา้ใหแ้กบ่คุคลทีส่าม  
   

• สถานการณ์อืน่ๆ สดุทา้ยTrimble 
อาจเปิดเผยขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตุัวตนไดเ้มือ่เราเชือ่โดยสจุรติใจวา่การเปิดเผยดังกลา่วมคีวามจํา
เป็นอันสมเหตสุมผลเพือ่ (1) ปฏบิัตติามกฎหมาย (2) 
บังคับใชห้รอืใชข้อ้กําหนดของขอ้ตกลงผูใ้ชข้องเรา (เชน่ 
ขอ้กําหนดการใชง้านเว็บไซตข์องTrimble) หรอื (3) เพือ่ปกป้องสทิธ ิ
ทรัพยส์นิหรอืความปลอดภัยของTrimble ผูใ้ชง้านเว็บไซตข์องเรา หรอืบคุคลอืน่ๆ  
   

ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกทีร่ะบเุป็นการเฉพาะราย 

ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดงัตอ่ไปนีจ้ะทําการเก็บรวบรวมขอ้มลูผา่นทางเว็บไซตต์า่งๆ ของเรา 

• เมือ่ทา่นซือ้ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราจากรา้นคา้ออนไลน ์
ขอ้มลูสําหรับการตดิตอ่และการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมของทา่นจะถกูเก็บรวบรวมโดย Wells 
Fargo Merchant Solutions โปรดดคํูาแถลงเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลของ Wells Fargo ที:่ 
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml 
สําหรับคําอธบิายโดยสมบรูณ์ของขัน้ตอนปฏบิัตเิรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลและระบบรักษาความ
ปลอดภัยทีค่รอบคลมุของ Wells Fargo  
     

• http://www.verisign.com  
Trimble วา่จา้งให ้VeriSign, Inc. ดําเนนิการเรือ่งธรุกรรมบัตรเครดติใน Trimble Store 
Trimble สง่ชือ่ของลกูคา้และรายละเอยีดบตัรเครดติของลกูคา้ใหแ้ก ่
VeriSignสําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ VeriSign โปรดเขา้ชมเว็บไซตไ์ดท้ี ่
http://www.verisign.com/Privacy/index.html  

ลงิกต์า่งๆ 

โปรดทราบวา่เว็บไซตข์องเราอาจประกอบดว้ยลงิกไ์ปยังไซตอ์ืน่ๆ 
เมือ่ทา่นเขา้ถงึเว็บไซตข์องบคุคลทีส่าม แมแ้ตเ่ว็บไซตท์ีอ่าจมโีลโกข้องTrimble 
และเนือ้หาทีเ่กีย่วกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารของTrimble 
โปรดเขา้ใจดว้ยวา่เว็บไซตด์ังกลา่วไมม่คีวามเกีย่วขอ้งอนัใดกับTrimble 
เราไมไ่ดค้วบคมุนโยบายทีเ่กีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลของไซตบ์คุคลทีส่ามใดๆ 
หากทา่นคลกิทีแ่ถบโฆษณาหรอืลงิกไ์ปยังไซตข์องบคุคลทีส่ามและสง่ขอ้มลูของทา่น 
ทา่นจะอยูภ่ายใตน้โยบายขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลทีส่ามดังกลา่ว 
เราไมรั่บผดิชอบหรอืไมอ่าจรับผดิตอ่นโยบายหรอืการกระทําของบคุคลทีส่าม ทัง้นี ้
ลงิกไ์ปยังเว็บไซตข์องบคุคลทีส่ามไมไ่ดห้มายถงึการรับรองใดๆ 

ทางเลอืก 

Trimble จะไมแ่บง่ปันขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตุัวตนไดท้ีม่อบใหแ้กเ่ราทางออนไลน ์
ยกเวน้ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
โดยไมไ่ดใ้หโ้อกาสแกท่า่นในการใหค้วามยนิยอมหรอืการเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูดังกลา่ว 
เมือ่ทา่นทําการสัง่ซือ้ผลติภัณฑข์องTrimble ลงทะเบยีนในฐานะผูใ้ชผ้ลติภัณฑ ์บรกิาร 

http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml
http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/Privacy/index.html


หรอืรายการสง่เสรมิการขายของTrimble หรอืเมือ่ทา่นสง่โปรไฟลผ์ูใ้ช ้
ทา่นจะไดรั้บโอกาสในการแจง้ใหเ้ราทราบวา่ทา่นตอ้งการจะรับขอ้มลู ขอ้เสนอพเิศษ 
และการตดิตอ่สือ่สารผา่นทางอเีมลในอนาคตหรอืไม ่
การตดิตอ่สือ่สารทัง้หมดเกีย่วกับการตลาดและการสง่เสรมิการขายผา่นทางอเีมลทีไ่มไ่ดม้กีารรอ้งข
อจะมชีอ่งทางใหท้า่นไดป้ฏเิสธการตดิตอ่สือ่สารในอนาคตตอ่ไป นอกจากนี ้
ทา่นสามารถเลอืกทีจ่ะไมรั่บขอ้มลูขา้งตน้เพิม่เตมิอกีจากTrimble 
ไดท้กุเวลาโดยการสง่คําขอเลอืกไมรั่บขอ้มลูไปยัง privacy@Trimble.com Trimble 
จะใชค้วามพยายามอยา่งดทีีส่ดุในการปฏบิัตติามโดยทันทตีอ่ทกุคําขอดังขา้งตน้ 

คกุกีแ้ละตวัเลอืกสาํหรบัการควบคมุการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

คกุกีเ้ป็นชิน้สว่นขอ้มลูขนาดเล็กทีไ่ดรั้บการจัดเก็บไวใ้นเบราวเ์ซอรใ์นฮารด์ไดรฟ์คอมพวิเตอรข์อง
ทา่น บางหนา้เว็บของTrimbleใชค้กุกีท้ีส่ง่โดยTrimble หรอืตัวแทนซึง่เป็นบคุคลทีส่าม 
เพือ่ใหส้ามารถมอบบรกิารทีด่ยี ิง่ข ึน้เมือ่ทา่นกลับมาทีไ่ซตอ์กีครัง้ หากทา่นไมต่อ้งการรับคกุกี ้
ทา่นมตีัวเลอืกในการตัง้คา่ใหเ้บราวเ์ซอรเ์ตอืนทา่นกอ่นทีจ่ะยอมรับคกุกี ้
หรอืใหป้ฏเิสธคกุกีไ้ปทัง้หมด แตห่ากทา่นทําเชน่นัน้ 
บางพืน้ทีข่องบางไซตอ์าจไมส่ามารถทํางานไดอ้ยา่งเต็มที ่

ทา่นควรตระหนักวา่หากทา่นเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยสมัครใจทางออนไลนใ์นพืน้ทีส่าธารณะ 
ขอ้มลูดังกลา่วสามารถจะถกูเก็บรวบรวมและใชง้านโดยบคุคลอืน่ได ้
เราไมไ่ดค้วบคมุการกระทําของผูเ้ขา้ชมของเราและผูใ้ชง้านทีล่งทะเบยีนไว ้
หากทา่นเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลในบทวจิารณ์ กระดานขา่ว 
หรอืสว่นอืน่ใดก็ตามของเว็บไซตT์rimble ทีส่าธารณชนสามารถเขา้ถงึได ้
เป็นการทีท่า่นกระทําบนความเสีย่งของตนเองและทา่นเขา้ใจดวีา่ขอ้มลูทีท่า่นสง่อาจถกูเก็บรวบรว
มและใชง้านโดยบคุคลอืน่เพือ่การสง่ขอ้ความหรอืโฆษณาทีไ่มไ่ดม้กีารรอ้งขอใหแ้กท่า่น 
หรอืเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ โปรดระลกึไวว้า่การปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลเริม่ตน้ทีต่ัวทา่นเอง 
ทา่นมคีวามรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตอ่การรักษาความลับของรหัสผา่นทีท่า่นใช ้
และทา่นควรมคีวามระมัดระวงัและรับผดิชอบอยูเ่สมอเมือ่ใดก็ตามทีท่า่นเปิดเผยขอ้มลูทางออนไล
น ์แมว้า่เราจะใชค้วามพยายามตามสมควรในเชงิพาณชิยเ์พือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
การสง่ผา่นขอ้มลูโดยทางอนิเทอรเ์น็ตก็ไมอ่าจทําใหเ้กดิความมั่นคงปลอดภัยไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
Trimble 
ไมอ่าจมคีวามรับผดิตอ่การเปิดเผยขอ้มลูอันเนือ่งมาจากขอ้ผดิพลาดในการสง่ผา่นหรอืการกระทําข
องบคุคลทีส่ามทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 
Trimbleไมส่ามารถรับรองหรอืรับประกันความปลอดภัยของขอ้มลูทีท่า่นสง่ใหแ้กเ่ราหรอืจากบรกิาร
ตา่งๆ ของเรา 

วธิกีารทีท่า่นสามารถเขา้ถงึหรอืแกไ้ขขอ้มลูของทา่น  

ทา่นสามารถเขา้ถงึหรอืขอแกไ้ขขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตุัวตนไดข้องทา่นซึง่เรารวบรวมและเก็บไวใ้นรปูแบ
บทีส่ามารถคน้คนืได ้โดยปฏบิัตติามขัน้ตอนดังนี ้

1. ตดิตอ่ผูจั้ดการโครงการขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Program Manager) ของTrimble ที ่
privacy@Trimble.com สําหรับคําขอโดยท่ัวไป หรอืตดิตอ่แผนกทรัพยากรบคุคลของTrimble 

mailto:privacy@trimble.com
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ที ่HR_HELP@Trimble.com สําหรับคําขอทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่ประวตัยิอ่ทางออนไลน ์
โดยการสง่ขอ้ความโดยละเอยีดซึง่อธบิายคําขอของทา่น รวมถงึ:  

 ขอ้มลูตดิตอ่แบบสมบรูณ์ (ชือ่ ทีอ่ยู ่ทีอ่ยูอ่เีมล หมายเลขโทรศัพทข์องทา่น)  

 รายละเอยีดคําขอ (เชน่ การเปลีย่นทีอ่ยูอ่เีมล 
การยกเลกิการรับจดหมายขา่ว การตรวจสอบขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นตน้) 
กรณุาระบอุยา่งละเอยีดเกีย่วกับขอ้กังวลทีทํ่าใหท้า่นตอ้งสง่คําขอดังกลา่ว  

2. เพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลและความปลอดภัยของทา่น 
เราจะดําเนนิขัน้ตอนตามสมควรในการตรวจสอบตวัตนของทา่นกอ่นทีจ่ะอนุญาตใหเ้ขา้ถงึข ้
อมลูหรอืทําการแกไ้ขตา่งๆ  

3. เราไมไ่ดกํ้าหนดขอ้จํากัดเรือ่งความถีห่รอืคา่ธรรมเนยีมสําหรับความสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขอ
งทา่น 
แตเ่ราขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธคําขอทีไ่มส่มเหตสุมผลในการเขา้ถงึและการแกไ้ขขอ้มลู 
หากมกีารใชส้ทิธขิา้งตน้ เราจะแจง้ใหท้า่นทราบเกีย่วกับเหตผุลทีคํ่าขอของทา่นถกูปฏเิสธ 
และอธบิายกระบวนการยตุขิอ้พพิาทใหท้า่นทราบหากทา่นตอ้งการจะใชก้ระบวนการดังกลา่
ว  

4. หากขอ้มลูทีม่กีารขอเขา้ถงึไมไ่ดรั้บการเก็บรักษาไวใ้นรปูแบบทีส่ามารถคน้คนืได ้
เราจะอธบิายวา่เพราะเหตใุดจงึไมส่ามารถอนุญาตใหเ้ขา้ถงึ 
รวมทัง้วธิกีารเก็บรวบรวมและใชง้านขอ้มลูประเภทนี ้ 

5. หากขอ้มลูทีม่กีารขอเขา้ถงึไดรั้บการเก็บรักษาไวใ้นรปูแบบทีส่ามารถคน้คนืได ้
เราจะตอบกลับคําขอจากทา่นภายในสบิวันทําการ 
การเขา้ถงึขอ้มลูขา้งตน้จะจัดใหใ้นรปูแบบของการเปิดเผย 
และจะไมใ่ชก่ารใหท้า่นเขา้ถงึโดยตรงสูท่ีจั่ดเก็บขอ้มลูของเรา 
ไมว่า่จะในรปูแบบออนไลนห์รอืออฟไลน ์ 

วธิกีารตดิตอ่เรา 

หากทา่นตอ้งการสง่คําขอหรอืคําถามเกีย่วกับคําแถลงเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลนี ้
ทา่นสามารถตดิตอ่เราไดท้ี ่privacy@Trimble.com 

ภาษา ภาษาของคําแถลงเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้คอื ภาษาอังกฤษ 
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการตคีวาม 
หรอืในกรณีทีเ่กดิความขดัแยง้ระหวา่งฉบับภาษาอังกฤษกับคําแถลงเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับนีท้ีเ่
ป็นภาษาอืน่ ใหใ้ชคํ้าแถลงเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบัภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
 
28 พฤศจกิายน 2016 
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