
นโยบายความเป็นสว่นตวัของ Bosch Rexroth AG สําหรบัทําแบบสํารวจ 

Bosch Rexroth 
ขอขอบพระคณุทีท่่านไดใ้หค้วามสนใจในผลติภณัฑข์องเรารวมถงึการเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา 

1. นโยบายความเป็นส่วนตวั 

Bosch Rexroth ขอขอบพระคณุทีท่า่นไดใ้หค้วามสนใจในผลติภณัฑข์องเรารวมถงึการเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา 

2. DC เคารพความเป็นส่วนตวัของทา่น 

การคุม้ครองความเป็นสว่นตวัของทา่นไดม้กีารวดัผลขอ้มูลสว่นบุคคลตลอดจนความปลอดภยัของขอ้มูลธรุกจิน้ันเป็นเร ือ่งทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิ่

งสาํหรบัเราซึง่ทางเราไดค้าํนึงถงึกระบวนการในทาํธรุกจิของเราอยา่งแทจ้รงิ 

เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมในระหวา่งการเยีย่มชมสาํรวจเว็บไซตข์องเราอยา่งเป็นความลบั 

และดาํเนินการตามบทบญัญตัทิางกฎหมายทีร่ะบุไวเ้ทา่น้ัน 

การคุม้ครองขอ้มูลและความปลอดภยัของขอ้มูลเป็นสว่นหน่ึงของนโยบายของบรษิทัของเรา 

3. ผูค้วบคมุดูแลการประมวลผลขอ้มูลของทา่นคอื Bosch Rexroth AG 
ซึง่ไดม้กีารอธบิายขอ้ยกเวน้ในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ไว ้

รายละเอยีดในการตดิตอ่ของเราคอื 

Bosch Rexroth AG 
Zum Eisengießer 1 
97816 Lohr am Main 

วธิกีารตดิต่อกบัทาง Bosch Rexroth AG 

info@boschrexroth.de  

สาํนักงานใหญ่บรษิทั 

+49 9352 18 0 

ประกาศทางกฎหมาย 

4. การรวบรวม การประมวลผล และการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

4.1 หมวดหมู่ของขอ้มูลทีด่ําเนินการแลว้ 

ประมวลผลหมวดหมู่ของขอ้มูลตอ่ไปนี:้ 

• ขอ้มูลการสือ่สาร (เชน่ ชือ่อเีมล, ทีอ่ยู,่ อุตสาหกรรม, ทีอ่ยู,่ IP) 

• ขอ้มูลสญัญา (ความสมัพนัธต์ามสญัญา, ผลติภณัฑ ์– หรอืดอกเบีย้ตามสญัญา) 

• ประวตัลิกูคา้ 

• ขอ้มูลสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปกรณ ์(ประเภทของอุปกรณท์ีค่ณุใชส้าํหรบัการสาํรวจ)  

mailto:info@boschrexroth.de
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4.2 หลกัการพืน้ฐาน 

ขอ้มูลสว่นบุคคล คอื ขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลธรรมดาทีร่ะบุหรอืสามารถระบุตวัตนได ้ เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ ทีอ่ยูอ่เีมล  

สญัญา การสาํรองขอ้มูลและขอ้มูลทางการบญัชซีึง่เป็นการแสดงถงึตวัตนของบุคคล 

เราไดท้าํการรวบรวมประมวลผลและใชข้อ้มูลสว่นบุคคล (รวมถงึทีอ่ยู ่IP) 

เฉพาะกรณีทีม่พีืน้ฐานในทางกฎหมายในการกระทาํดงักล่าวหรอืหากทา่นใหค้วามยนิยอมแกเ่รา เชน่ ในบรบิทของการยนืยนัตกลง 

4.3 วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลและพืน้ฐานทางกฎหมาย 

เราและผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัมอบหมายจากเรา เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นเพือ่วตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี:้ 

4.3.1 เพือ่ระบุขอ้ผดิพลาดและเพือ่ความปลอดภยั 

(ประกาศทางกฎหมาย: 

การปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายของเราในดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลและผลประโยชนต์ามกฎหมายในการกาํจดัขอ้บกพรอ่งและความป

ลอดภยัของขอ้เสนอของเรา) 

4.3.2 แบบสํารวจลูกคา้ 

เราประมวลผลขอ้มูลของทา่นเพือ่ปรบัปรงุความสมัพนัธท์างธรุกจิของเรา เพื่อเป็นการปรบัปรงุการออกแบบการสาํรวจในอนาคต 

เราจะตรวจสอบประเภทของอุปกรณท์ีค่ณุใชท้าํการสาํรวจ คณุจะสามารถใชง้านลงิกแ์บบสาํรวจไดเ้ป็นเวลาสามสปัดาห ์

และภายในอกีสองสปัดาหท์า่นจะไดร้บัการแจง้เตอืน 

ทีเ่ราดาํเนินการเชน่นีก็้เพือ่ใหไ้ดอ้ตัราในการตอบรบัสงูสดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดแ้ละทาํใหผ้ลการสํารวจมคีวามน่าเชือ่ถอื 

แบบสาํรวจผลติภณัฑห์รอืลกูคา้ทางอีเมล แจง้ใหท้ราบวา่ทา่นไดต้กลงเห็นดว้ย 

(ประกาศทางกฎหมาย: ความยนิยอม) 

4.3.3 การแลกเปลีย่นขอ้มูลภายในระดบัสากล 

(พืน้ฐานทางกฎหมาย: การแลกเปลีย่นขอ้มูลภายในอยา่งถกูกฎหมายระหว่างแผนกตา่ง ๆ ของ Bosch Rexroth) 

4.3.4 การคุม้ครองและป้องกนัสทิธขิองเรา 

(ประกาศทางกฎหมาย: แสดงถงึความสนใจในสว่นของเราในการยนืยนัและปกป้องสทิธิข์องเรา) 

4.4 ไฟลบ์นัทกึ 

ทกุคร ัง้ทีค่ณุใชอ้นิเทอรเ์น็ต เบราวเ์ซอรอ์นิเทอรเ์น็ตของคณุจะสง่ขอ้มูลบางอยา่งโดยอตัโนมตั ิซึง่เราจดัเก็บไวใ้นไฟลบ์นัทกึทีเ่รยีกวา่ 

ไฟลบ์นัทกึ (Log File) โดยทางเราไดจ้ดัเก็บไฟลบ์นัทกึเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 90 

วนัสาํหรบัทาํการวนิิจฉัยความผดิปกตแิละดว้ยเหตผุลทางดา้นความปลอดภยั (เชน่ เพือ่ตรวจสอบการรกุรานทีผู่อ้ืน่พยายามกระทาํ) 

และสามารถใชก้บัเหตตุา่ง ๆ ได ้ไฟลบ์นัทกึถกูเก็บอยา่งถาวรน้ันจะถกูเก็บไวใ้นรปูแบบการบบีอดัเพือ่วตัถปุระสงคท์างกฎหมาย เป็นเวลาหน่ึงปี 



ไฟลบ์นัทกึน้ันมคีวามจาํเป็นตอ้งมกีารจดัเก็บขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการใชเ้ป็นหลกัฐานอกีทัง้ยงัไดร้บัการยกเวน้จากการลบจนกวา่จะ

มกีารชีแ้จงขัน้ตอนสดุทา้ยของเหตุการณท์ีเ่กีย่วขอ้งและยงัสามารถสง่ตอ่ไปยงัเจา้หนา้ทีใ่หส้บืสวนในแตล่ะกรณีได ้

ขอ้มูลตอ่ไปนีถ้กูเก็บไวใ้นไฟลบ์นัทกึ: 

- ทีอ่ยู ่IP (ทีอ่ยูโ่ปรโตคอลอนิเทอรเ์น็ต) ของอุปกรณส์ว่นทีม่กีารเขา้ถงึขอ้เสนอทางออนไลน ์

- ทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ตของเว็บไซตท์ีม่กีารเขา้ถงึบรกิารออนไลน ์(เรยีกวา่ตน้ทางหรอื URL อา้งองิ) 

- ชือ่ของผูใ้หบ้รกิารซึง่มกีารเขา้ถงึบรกิารออนไลน ์

- ชือ่ของไฟลห์รอืขอ้มูลทีถ่กูดงึมา 

- วนัที ่เวลาและระยะเวลาการเขา้ใชง้าน 

- ปรมิาณขอ้มูลทีถ่า่ยโอน 

- ระบบปฏบิตักิารและขอ้มูลเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรท์ีใ่ช ้รวมถงึสว่นเสรมิทีต่ดิต ัง้ (เชน่ Flash Player) 

- รหสัสถานะ http (เชน่ "ดาํเนินการตามคาํขอสาํเรจ็" หรอื "ไม่พบไฟลท์ีร่อ้งขอ") 

4.5 เยาวชน 

แบบสาํรวจนีไ้ม่ไดอ้อกแบบใหส้าํหรบัเยาวชนหรอืเด็กทีม่อีายตุํ่ากวา่ 16 ปี 

4.6 ผูใ้หบ้รกิาร (ทัว่ไป) 

เราใชบ้รกิารทีเ่ป็นประโยชนจ์ากผูใ้หบ้รกิารภายนอกสาํหรบังานตา่ง ๆ เชน่การโฮสตข์อ้มูลและการประเมนิผลการสาํรวจ 

เราไดเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิารเหล่านีอ้ยา่งรอบคอบและตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัการอยา่งระมดัระวงัและคุม้ครองขอ้มูลทีเ่ก็บไวก้บัพวกเขา 

ผูใ้หบ้รกิารทัง้หมดนีม้หีนา้ทีต่อ้งรกัษาความลบัและปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ผูใ้หบ้รกิารอาจเป็นบรษิทัอืน่ ๆ ของกลุม่ Bosch Group 

4.7 ถา่ยโอนไปยงัผูร้บัทีอ่ยู่นอกเขต EEA 

เราอาจถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลไปยงัผูร้บัทีอ่ยูน่อกเขต EEA หรอืประเทศทีส่าม ในกรณีนี ้

เราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูร้บัมรีะดบัการป้องกนัขอ้มูลทีเ่พยีงพอ 

โดยการดาํเนินการนีจ้ะถกูวางไวใ้นกรอบของขอ้ตกลงการดาํเนินการทีร่บัหนา้ทีเ่รยีกวา่ 

อนุสญัญาสญัญามาตรฐานของสหภาพยโุรปและขอ้บงัคบัภายใน  

ทา่นสามารถขอรบัขอ้มูลภาพรวมของผูร้บัในประเทศทีส่ามและสาํเนาของกฎระเบยีบทีต่กลงกนัไวโ้ดยเฉพาะเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารป้องกนัขอ้มูลใ

นระดบัทีเ่พยีงพอ โปรดใชข้อ้มูลในสว่นตดิตอ่เพือ่วตัถปุระสงคด์งักลา่วนี ้

4.8 ระยะเวลาของการจดัเกบ็ ระยะเวลาการเกบ็รกัษา 

ตามหลกัการแลว้ เราเก็บขอ้มูลของคุณไวน้านเทา่ทีจ่าํเป็นเพือ่จดัทาํแบบสาํรวจและประมวลผลผลการสํารวจ 

 



5. การใชคุ้กกี ้

ภายในขอบเขตของการจดัทาํแบบสาํรวจของเรา  เราจะใชค้กุกีท้ีจ่าํเป็นในทางเทคนิคเทา่น้ัน 

ดว้ยเหตนีุจ้งึไม่มกีารเจรจากบัผูจ้ดัการคกุกีท้ีอ่ยูใ่นสว่นของคกุกี ้

คกุกีเ้ป็นไฟลข์อ้ความทีม่ขีนาดเล็กทีส่ามารถบนัทกึลงในอุปกรณข์องทา่นเมือ่ทา่นเยีย่มชมเว็บไซต ์

หากคณุตอ้งการปิดคกุกีท้ ัง้หมดกรณุาไปทีก่ารตัง้คา่เบราวเ์ซอรข์องคณุ และปิดการใชง้านการบนัทกึคกุกี ้

โปรดทราบวา่แนวทางนีอ้าจสง่ผลตอ่การทาํงานของแบบสาํรวจ 

6. ความปลอดภยั 

พนักงานของเราและผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัมอบหมายจากเรามหีนา้ทีต่อ้งรกัษาความลบัและปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีใ่ชบ้งั

คบั 

เราใชม้าตรการทางเทคนิคและองคก์รทีจ่าํเป็นทัง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มรีะดบัการคุม้ครองทีเ่หมาะสมและเพือ่ปกป้องขอ้มูลของทา่นทีเ่ราจดัการโด

ยเฉพาะอยา่งยิง่กบัความเสีย่งของการทาํลายโดยไม่ตัง้ใจหรอืผดิกฎหมายการจดัการ การสญูเสยี การดดัแปลง 

การเปิดเผยหรอืการเขา้ถงึมาตรการความปลอดภยัของเรา สิง่เหลา่นีไ้ดร้บัการปรบัปรงุอยา่งตอ่เน่ืองตามการพฒันาของเทคโนโลย ี

7. สทิธขิองผูใ้ช ้

โปรดใชข้อ้มูลในสว่นการตดิตอ่เพือ่ยนืยนัสทิธิข์องคณุ กรณุาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เราสามารถระบุตวัตนของคณุไดอ้ยา่งชดัเจน 

สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูล 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะรบัขอ้มูลจากเราวา่ดว้ยการประมวลผลขอ้มูลของคณุ 

ดว้ยเหตนีุค้ณุสามารถใชส้ทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ราดาํเนินการเกีย่วกบัคณุ 

สทิธวิ่าดว้ยการแกไ้ขและลบออก 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้บัการแกไ้ขขอ้มูลทีไ่ม่ถกูตอ้งจากเรา หากเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 

คณุสามารถเรยีกรอ้งใหด้าํเนินการจนเสรจ็สิน้หรอืลบขอ้มูลของคณุออก 

แนวทางนีไ้ม่ไดนํ้าไปใชก้บัขอ้มูลทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเรยีกเก็บเงนิและการบญัชหีรอืเป็นภาระหนา้ทีท่างกฎหมายในการเก็บรกัษาขอ้มูล 

หากไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ถงึขอ้มูลดงักลา่ว การประมวลผลจะถกูจาํกดั (กรณุาดดูา้นลา่ง) 

ขอ้จาํกดัของการประมวลผล 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอขอ้มูลจากเราตราบเทา่ทีเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายในสว่นการจาํกดั การประมวลผลขอ้มูลของคณุ 

การพกพาขอ้มูล 

ตราบเทา่ทีเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหส้ง่ขอ้มูลทีเ่รามใีหใ้นรปูแบบทีม่โีครงสรา้งทั่วไป 

และสามารถอ่านไดด้ว้ยอุปกรณต์า่ง ๆ หรอืเทา่ทีส่ามารถเป็นไปไดใ้นทางเทคนิคขอ้มูลจะถกูสง่ไปยงับุคคลทีส่าม 



การเพกิถอนความยนิยอม 

หากคณุใหค้วามยนิยอมแกเ่ราในการประมวลผลขอ้มูลของคณุ คณุสามารถเพกิถอนความยนิยอมนีไ้ดท้กุเมือ่ โดยมผีลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

จะมกีารรบัรองความถกูตอ้งตามกฎหมายของการประมวลผลขอ้มูลของคุณจนกวา่การเพกิถอนน้ันจะไม่ไดร้บัผลกระทบใด ๆ 

8. สทิธใินการรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานการกาํกบัดูแล 

คณุมสีทิธิย์ืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนกบัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูล ทา่นสามารถตดิตอ่หน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลทีร่บัผดิชอบตอ่สถานทีพํ่านักของทา่น 

หรอืหน่วยงานรฐับาลกลางของทา่น 

หรอืหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลทีร่บัผดิชอบเราซึง่เป็นสาํนักงานของรฐับาวาเรยีสาํหรบัการกาํกบัดแูลการคุม้ครองขอ้มูล (BayLDA) 

https://www.lda.bayern.de/de/index.html 

9. การแกไ้ขนโยบายความเป็นสว่นตวั 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงมาตรการรกัษาความปลอดภยัรวมถงึการป้องกนัขอ้มูลหากจาํเป็น เน่ืองจากการพฒันาดา้นเทคนิค 

ในกรณีเหลา่ดงัตอ่ไปนี ้เราจะปรบันโยบายความเป็นสว่นตวัของทางเราดว้ย ดงัน้ันกรณุาอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบัปัจจบุนัของเราดว้ย 

10. ตดิต่อ 

หากทา่นตอ้งการตดิตอ่เรา ทา่นสามารถตดิตอ่เราตามทีอ่ยูท่ีใ่หไ้วใ้นสว่นผูค้วบคมุ 

ในการยนืยนัสทิธขิองคณุและเพือ่รายงานเหตกุารณก์ารคุม้ครองขอ้มูล โปรดใชล้งิกต์อ่ไปนี:้ 

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz 

สาํหรบัคาํแนะนําและขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่น เราแนะนําใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีป้่องกนัขอ้มูลของเรา: 

เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูล 

แผนกรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลและความเป็นสว่นตวักลุม่ Bosch (C/ISP) 

Robert Bosch GmbH 
PO box 30 02 20 
70442 Stuttgart 
GERMANY 

หรอื 

DPO@bosch.com 

วนัทีก่อ่ต ัง้: 08.06.2020 
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