นโยบายความเป็นส่วนต ัวและข้อมูลส่วนบุคคลของ EU
นโยบายความเป็ นส่วนตัวและข ้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) หมายถึงบริษัทและกิจกรรมของ Aviagen group
(“Aviagen”) ในสหภาพยุโรป (“EU”) และเขตเศรษฐกิจยุโรป และครอบคลุมถึงวิธก
ี ารที่ Aviagen จัดเก็บข ้อมูลส่วนตัว
ของคุณ หากคุณกดยอมรับแสดงว่าคุณเห็นด ้วยเกีย
่ วกับการรักษาความเป็ นส่วนตัวและข ้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้
คุณสามารถติดต่อเพือ
่ สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับความรับผิดชอบของบริษัท Aviagen ต่อข ้อมูลของคุณได ้ที่
aviagen.com/contact-us/
ข้อมูลทีเ่ ราเก็บ และวิธก
ี ารเก็บ
Aviagen เก็บข ้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและ ผู ้ทําสัญญาทัง้ ในส่วนของลูกค ้าและซัพพลายเออร์ รวมไปถึงบุคคล
่ ทีอ
ใดๆทีท
่ ําธุรกิจร่วมกัน โดยข ้อมูลทีเ่ ก็บจะเป็ นข ้อมูลการติดต่อเป็ นหลัก (เช่น ชือ
่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์) และ
อาจรวมถึงข ้อมูลอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความสัมพันธ์ของธุรกิจของเรา โดยจะเก็บข ้อมูลเหล่านี้ผา่ นทางผู ้ขาย ฝ่ ายการตลาด
้ ขาย ทางเว็บไซต์ของ Aviagen หรือทางการพูดคุยต่อหน ้าในกืจกรรมหรือการนัดหมายต่างๆ
และกิจกรรมการซือ
้ อ
เราใชข
้ มูลอย่างไร
้ ) ด ้านการเงินและ
เราใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อทางด ้านธุรกิจ (เช่น สําหรับการขาย, การตลาด และการสัง่ ซือ
ธุรการ และระเบียบปฏิบัตต
ิ ามข ้อกฎหมาย เราใช ้ข ้อมูลการติดต่อของคุณ เพือ
่ แจ ้งให ้คุณทราบกรณีมก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
ทีส
่ ําคัญเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพือ
่ ส่งข ้อมูลเกีย
่ วกับการบริการและผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆของ Aviagen
และบริษัทในเครือ หากคุณไม่ประสงค์ได ้รับการติดต่อเพือ
่ วัตถุประสงค์เหล่านีก
้ รุณาติดต่อที่ info@aviagen.com
เรามีการถ่ายโอนข ้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัท Aviagen ภายใต ้ข ้อบังคับของนโยบาย เราจะไม่มก
ี ารขายข ้อมูลส่วน
บุคคลอย่างเด็ดขาด
คุกกี้
เรามีการใช ้คุกกี้ (cookies) (ไฟล์ขนาดเล็กทีเ่ ก็บใน web browser ของคุณ) เพือ
่ ทําความเข ้าใจการใช ้งานของ
เว็บไซต์Aviagen และเพือ
่ ปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให ้ดีขน
ึ้ หากคุณต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับคุกกีร้ วมถึงวิธก
ี ารงด
ใช ้งาน กรุณาไปที่ www.cookiecentral.com การยกเลิกการใช ้คุกกีอ
้ าจส่งผลต่อการใช ้งานเว็บไซต์ของ Aviagen
ลิงค์
เว็บไซต์ของ Aviagen อาจมีลงิ ค์เพือ
่ ไปสูเ่ ว็บไซต์อน
ื่ และเมือ
่ คุณคลิกทีล
่ งิ ค์เหล่านัน
้ คุณกําลังเข ้าไปสูเ่ ว็บไซต์อน
ื่
และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนือ
้ หาของเว็บไซต์อน
ื่ ๆเหล่านั น
้ และขอแนะนํ าให ้คุณอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวและ
ข ้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านัน
้ ด ้วย ซึง่ อาจมีนโยบายทีแ
่ ตกต่างจากทางเรา
ความปลอดภ ัย
เราใช ้มาตรการทางเทคโนโลยีและองค์กรในการปกป้ องข ้อมูลส่วนบุคคล (และข ้อมูลอืน
่ ๆ) จากการนํ าไปเปิ ดเผยโดย
ไม่ได ้รับอนุญาต ดัดแปลง หรือทําลาย ข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนอาจถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยบน Server ซึง่
อยูใ่ น data center ของเราทีอ
่ เมริกา
การถ่ายโอนไปทีส
่ หร ัฐอเมริกา
ข ้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ราจัดเก็บอาจถูกเก็บรักษาและจัดการโดย Aviagen ทีป
่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ นโยบายความเป็ น
ส่วนตัวและข ้อมูลส่วนบุคคลอาจแตกต่างจากประเทศของคุณ การถ่ายโอนข ้อมูลไปทีส
่ หรัฐอเมริกาอยูภ
่ ายใต ้ข ้อตกลง
ระหว่างบริษัท Aviagen ซึง่ อิงจากข ้อกําหนดมาตรฐานเกีย
่ วกับการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการโอนข ้อมูลส่วน
บุคคลไปยังผู ้ประมวลผลทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ในประเทศทีส
่ าม (standard contractual clauses) ซึง่ ได ้รับการรับรองโดย
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)

การเข้าถึง, แก้ไข และลบข้อมูล
ิ ธิท
คุณมีสท
์ จ
ี่ ะขอเข ้าถึงหรือแก ้ไขข ้อมูล (รวมไปถึงอัพเดทข ้อมูลการติดต่อ) รวมไปถึงย ้ายข ้อมูลของคุณไปยังบริษัท
อืน
่ คุณสามารถทําเรือ
่ งขอลบข ้อมูลส่วนบุคคล ในบางครัง้ เราอาจจําเป็ นต ้องเก็บข ้อมูลส่วนตัวบางส่วนของคุณไว ้อย่าง
ไม่มก
ี ําหนด เพือ
่ เหตุผลทางธุรกิจและทางกฎหมาย ถึงแม ้ว่าคุณจะไม่ได ้ทําธุรกิจกับเราแล ้วก็ตาม
หากต ้องการสอบถามเหตุผลเพิม
่ เติมกรุณาติดต่อเราได ้ที่ info@aviagen.com หรือทางเว็บไซต์ของ Aviagen
การเปลีย
่ นแปลงนโยบาย
ในบางครัง้ เราอาจมีการทบทวนนโยบายเพือ
่ พิจารณาเปลีย
่ นแปลงให ้เหมาะสมกับธุรกิจของเราหรือกฎหมาย หากทาง
เรามีการเปลีย
่ นแปลงนโยบายใดๆ เราจะแจ ้งให ้คุณทราบกรณีเรามีข ้อมูลทีอ
่ ยูข
่ องคุณเก็บไว ้
สิทธิของคุณและข้อมูลการติดต่อ
หากคุณมีข ้อสงสัย หรือข ้อร ้องเรียนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับนโยบายนีก
้ รุณาติดต่อเราได ้ที่ info@aviagen.com หรือทาง
ิ
เว็บไซต์ Aviagen นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังมีสทธิภายใต ้กฎหมายของ EU ในการร ้องเรียนต่อเจ ้าหน ้าทีค
่ ุ ้มครองข ้อมูลใน
ประเทศของคุณเกีย
่ วกับ การดําเนินงานในส่วนข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

