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A. วตัถุประสงค ์
 

แมกน่ามุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาความเป็นส่วนตวัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้หมดตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชเ้พื่อใหส้มัพนัธก์บัความมุ่งมัน่ดงักล่าว 
นโยบายต่อไปนี้จงึจะอธบิาย กรอบการทํางาน 
ซึง่จะสอดคลอ้งกบัการทีแ่มกน่าจะปฏบิตัติามกฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศทีร่ะบุ 

 
B. ขอบเขต 
 

นโยบายน้ีบงัคบัใชก้บั: 

i. นิตบิุคคลและพนักงานทุกคนในบรษิทั Magna International Inc. ตลอดจนกลุ่มธุรกจิทัง้หมด แผนก บรษิทัร่วมทุน 
และกลุ่มธุรกจิอื่นๆ ทัว่โลกทีอ่ยู่ในการควบคุม (ซึง่รวมเรยีกว่า “แมกน่า”) ซึง่พาํนักอยู่ในประเทศทีก่ําหนด 
(“ประเทศในขอบเขต” ตามทีก่ําหนดไว้ดา้นล่าง)  

ii. เจา้ของขอ้มลูใดๆ (ตามคําจํากดัความดา้นล่าง) 
ทีพ่าํนักอยู่ในประเทศในขอบเขตซึง่มกีารใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของตนแก่แมกน่า  

iii. หน่วยงานใดหรอืพนักงานคนใดของแมกน่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานทีใ่ดซึง่ควบคุมหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มลูทีพ่าํนักอยู่ในประเทศ ในขอบเขต และ  

iv. พนักงานแมกน่า คนอื่นๆ ทีด่ํารงตําแหน่งทีร่ะบุในนโยบายนี้โดยเฉพาะ 

 
C. คาํจํากดัความ 
 

“การควบคมุข้อมูล” ขอ้มลูส่วนบุคคลทีด่ําเนินการโดย “ผู้ควบคมุข้อมูล” 
หมายถงึการกําหนดวตัถุประสงค์และวธิกีารในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

“ประเทศในขอบเขต” หมายถงึประเทศที่ระบุไวใ้นตาราง “A” ของนโยบายนี้ (ซึง่อาจมกีารปรบัปรุงเป็นครัง้คราว) 
โดยรวมถงึประเทศในสหภาพยุโรป เช่นเดยีวกบัประเทศอื่นๆ 
ทีม่กีฎหมายคลา้ยคลงึกบักฎระเบยีบว่าดว้ยการความคุม้ครองขอ้มลูทัว่ไปสาํหรบัผูบ้รโิภคของสหภาพยุโรป  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คอืขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลธรรมดาทีม่กีารระบุตวัตนหรอืสามารถระบุตวัตนได ้
โดยพาํนักอยู่ในประเทศในขอบเขต (“เจ้าของข้อมูล”) 
บุคคลถอืว่าสามารถระบตุวัตนไดห้ากสามารถระบุตวัตนไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม โดยอา้งองิถงึ  

i. สิง่ทีร่ะบุถงึเจา้ของขอ้มลู เช่น ชื่อ หมายเลขประจําตวั ขอ้มลูตําแหน่ง หรอื  

ii. ปัจจยัทีเ่ป็นการแสดงออกถงึตวัตนทางกายภาพ ทางสงัคม หรอืทางการเงนิ ทีเ่ฉพาะเจาะจงกบัเจา้ของขอ้มลูนัน้  

“การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถงึการละเมดิความปลอดภยัทีนํ่าไปสู่การทําลายโดยไม่ได้ตัง้ใจหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
การสญูเสยี การเปลีย่นแปลง การเปิดเผยหรอืการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

“ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายถงึบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีป่ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามคําสัง่หรอืในนามของผูค้วบคมุขอ้มลู 

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถงึการดําเนินการใดๆ ทีทํ่ากบัขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึการรวบรวม การบนัทกึ การจดัระเบยีบ 
การจดัโครงสรา้ง การจดัเกบ็ การเปลีย่นแปลง การใช ้การเปิดเผยโดยการสง่ผ่าน การลบ หรอืการทําลาย 

“ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว” ในประเทศจีน หมายถงึขอ้มลูสว่นบุคคลใดๆ 
ทีห่ากเปิดเผยหรอืใชอ้ย่างผดิกฎหมายอาจละเมดิศกัดิศ์รสี่วนบุคคลหรอืก่อใหเ้กดิ 
อนัตรายต่อความปลอดภยัสาํหรบัขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลู ซึง่รวมถงึขอ้มลูทางการเงนิส่วนบุคคล (เช่น หมายเลขบญัชธีนาคาร 
ฯลฯ) และขอ้มูลประจําตวั (เช่น หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หรอื ใบขบัขี ่ฯลฯ) ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ทีอ่ยู่ในขอบเขต 
“ขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว” หมายถึงเฉพาะขอ้มลูทีเ่ปิดเผยทีม่าทาง เชือ้ชาตหิรอืชาตพินัธุ ์ความคดิเหน็ทางการเมอืง 
ความเชื่อทางวฒันธรรม ศาสนา หรอืปรชัญา สมาชกิสหภาพแรงงาน ขอ้มลูเกีย่วกบัสุขภาพ หรอืชวีติทางเพศ และรสนิยมทางเพศ 
ขอ้มลูทางพนัธุกรรม หรอืขอ้มลูไบโอเมตรกิซ์ 
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D. หลกัการคุม้ครองขอ้มลู 
 

แมกน่าจะปฏบิตัติามหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 
ซึง่กําหนดไวใ้นกฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศในขอบเขต หลกัการมดีงัน้ี 

• ขอ้มลูส่วนบุคคลที่แมกน่ารวบรวมโดยตรงหรอืโดยออ้มจากเจา้ของขอ้มลูจะตอ้งไดร้บัการประมวลผลในลกัษณะที่ชอบด้

วยกฎหมาย โปร่งใส และยุตธิรรม 

• แมกน่าจะรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคท์ีเ่ฉพาะเจาะจง ชดัเจน และชอบดว้ยกฎหมายเท่านัน้ 

• ปรมิาณขอ้มลูส่วนบุคคลทีแ่มกน่าจะรวบรวม จะตอ้งเหมาะสม มคีวามเกีย่วขอ้ง 
และจํากดัเฉพาะสิง่ทีจ่ําเป็นสาํหรบัวตัถุประสงคเ์หล่านี้  

• แมกน่าจะดําเนินการตามสมควร เพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลที่รวบรวมนัน้ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 
ส่วนขอ้มลูที่ไม่ถูกตอ้งจะถูกลบ 

• แมกน่าจะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลไวต้ามระยะเวลาทีจ่ําเป็นเพื่อดําเนินการตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะสาํหรบัการรวบรวมขอ้มูลเ

ท่านัน้ และ 

• แมกน่าจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และโดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว 
โดยขึน้อยู่กบัมาตรการทางเทคนิคและทางองคก์รทีร่บัรองว่า จะมกีารรกัษาความปลอดภยัอย่างเหมาะสม 
เพื่อป้องกนัการละเมดิขอ้มลู 

 
E. ฐานในการประมวลผลทางกฎหมาย 
 

แมกน่าจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลหากได้รบัอนุญาตโดยกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูตามทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศใ

นขอบเขต ฐานในการประมวลผลทางกฎหมายคอื  

• การปกป้องผลประโยชน์ทีส่าํคญัของเจา้ของขอ้มลูหรอืของบุคคลอื่น 

• การปฏบิตัติามภาระผกูพนัทางกฎหมายของแมกน่า ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืสญัญาทีบ่งัคบัใช ้

• การทําสญัญาหรอืเขา้เป็นคู่สญัญากบัเจา้ของขอ้มลูตามคําขอจากเจา้ของขอ้มลู 

• การแสวงหาผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของแมกน่าเวน้แต่สทิธแิละเสรภีาพขัน้พื้นฐานของเจา้ของขอ้มลูจะมอีําน

าจเหนือกว่าผลประโยชน์ดงักล่าว และ 

• การยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูตามทีก่ฎหมายกําหนด 
 
F. ความรบัผดิชอบของผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูของแมกน่า 
 

ผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูของแมกน่า จะใชม้าตรการต่างๆ 
เพื่อใหแ้น่ใจและสามารถแสดงใหเ้หน็ว่าการประมวลผลนัน้ดําเนินการตามกฎหมายความเป็นส่วนตวั 
ของขอ้มลูทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศในขอบเขต ผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูแมกน่า จะรบัรองสทิธิข์องเจา้ของขอ้มลูดว้ย 
 
แมกน่าจะใชเ้ฉพาะผูป้ระมวลผลขอ้มูลทีใ่หก้ารรบัประกนัเพยีงพอว่าจะใชม้าตรการทางเทคนิคและทางองคก์รทีเ่หมาะสม 
โดยเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย ความเป็นส่วนตวั 
ของขอ้มลูตามทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศในขอบเขตผูป้ระมวลผลขอ้มลูใดๆทีใ่ช ้
โดยแมกน่าจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามคําสัง่ทีเ่ป็นเอกสารจากผูค้วบคุมขอ้มลูของแมกน่า เท่านัน้ 
และจะถูกผกูมดัด้วยสญัญาในรูปแบบลายลกัษณ์อกัษร 
ซึง่กําหนดใหป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มลู ตามที ่บงัคบัใชใ้นประเทศในขอบเขต  

 
ผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูของแมกน่าแต่ละคนตอ้งเกบ็รกัษาบนัทกึของกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูภายใตค้วามรบั

ผดิชอบของตน โดยรวมถงึอย่างน้อยขอ้มลู ต่อไปนี้ ไดแ้ก ่



 

Magna International Inc.  I  นโยบายความเป็นส่วนตวั   5 

แกไ้ขส่วนหวัเพื่อเพิม่แผ่น ARIAL 10 ตวัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด 

ชื่อและรายละเอยีดการตดิต่อของผูค้วบคุมขอ้มลูหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลู วตัถุประสงคข์องการประมวลผล 
คําอธบิายของหมวดหมู่ของเจา้ของขอ้มลู และ ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคล หมวดหมู่ของผูร้บัทีไ่ด้รบัขอ้มลูส่วนบุคคล 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัประเทศทีส่าม คําอธบิายทัว่ไปของมาตรการ 

ดา้นความปลอดภยัทางเทคนิคและองคก์รทีนํ่ามาใช ้และระยะเวลาการเกบ็รกัษาทีบ่งัคบัใชก้บัขอ้มลูส่วนบุคคล 
 
เมื่อรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มลู ผูค้วบคุมขอ้มลูของแมกน่าจะตอ้งใหข้อ้มลูบางอย่างแก่เจา้ของขอ้มลู 
ซึง่รวมถงึวตัถุประสงคท์ีมุ่่งหมายสาํหรบัขอ้มูล ส่วนบุคคลดงักล่าว ขอบเขตการประมวลผลขอ้มลู และระยะเวลาการเกบ็รกัษา 
เมื่อใดกต็ามทีม่จีุดประสงคใ์หม่สาํหรบัการรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเกดิขึน้ หรอืมกีาร เปลีย่นแปลงจุดประสงคเ์บื้องตน้ 
เจา้ของขอ้มลูจะตอ้งไดร้บัแจง้ และไดร้บัคําขอการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู ในกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัของขอ้มลู 

ตามทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศในขอบเขตไดก้ําหนด ในกรณีทีเ่จา้ของขอ้มลูใชส้ทิธิข์องตน (ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นล่าง) 
ผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูของแมกน่า จะตอบสนองในรูปแบบทีก่ระชบั โปร่งใส เขา้ใจได ้และเขา้ถงึไดง้่าย 
โดยใชภ้าษาที่ชดัเจนและเขา้ใจง่าย ผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูของแมกน่า แต่ละคน จะตอ้งใชม้าตรการทีเ่หมาะสม 
เพื่อปกป้องและรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูส่วนบุคคลทีพ่วกเขากําลงัประมวลผล ตามขอ้กําหนดทีร่ะบุไวใ้น 
นโยบายการรกัษาความ ปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่บรหิารจดัการโดยแผนกความปลอดภยัของขอ้มลู ความเสีย่ง 
และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของแมกน่า 

 
G. การเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล 
 

ทมีธรรมาภบิาลขอ้มลูของแมกน่า ไดร้ะบุระยะเวลาการเกบ็รกัษาตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและทางธุรกจิ ซึง่กําหนดไวใ้น 
Magna’s Global Record Retention Schedule (เอกสารเกบ็บนัทกึกลางของ Magna “MGRRS”) MGRRS 
กําหนดระยะเวลาที่แมกน่า จะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูของบรษิทั 
และมแีนวปฏบิตักิารป้องกนัในระหว่างการดําเนินคดแีละการดําเนินการดา้นกฎระเบยีบ หลงัสิน้สุดระยะเวลาเกบ็รกัษา 
ผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูของแมกน่า แต่ละคนจะตอ้งตดัสนิใจว่าจะลบ ทําลาย 
หรอืปกปิดตวัตนของผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

 
H. การถ่ายโอนและการเปิดเผย 
 

ผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูของแมกน่า อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีจ่ํากดับางอย่างแก่บุคคลทีส่าม เช่น 
บรษิทัในเครอื ผูใ้หบ้รกิารและพนัธมติรทางธุรกจิ และหน่วยงานรฐับาล 
ในขอบเขตทีจ่ําเป็นและในสถานที่ทีม่ฐีานในการประมาวลผลทางกฎหมาย 

ผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูของแมกน่า สามารถถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัประเทศอื่นไดก้ต่็อเมื่อดงันี้ 

• ประเทศในขอบเขตกําหนดว่าประเทศปลายทางมรีะดบัการปกป้องขอ้มลูทีเ่หมาะสม  

•  การถ่ายโอนอยู่ภายใตข้อ้สญัญาทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูทีม่อีํานาจ หรอื 

•  ในกรณีทีก่ฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศในขอบเขตอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
 

I. ความเป็นสว่นตวัโดยการออกแบบ 
 

ก่อนทีจ่ะรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีม่กีารประมวลผลขอ้มลูทีม่คีวามเสีย่งสงู (เช่น 
การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหวในวงกวา้ง) แมกน่าจะประเมนิความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั  
จากผลการประเมนิแมกน่า จะออกแบบและใชม้าตรการป้องกนัทีเ่หมาะสมเพื่อลดความเสีย่งทีร่ะบ ุ
ซึง่รวมถงึระบบเริม่ตน้เพื่อประมวลผลขอ้มลูขัน้ต่ําทีจ่ําเป็น 

 
J. สทิธิข์องเจา้ของขอ้มลู  
 

https://magna.sharepoint.com/sites/Magna-RRS/SitePages/Records-by-Country.aspx
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เจา้ของขอ้มลูทุกคนมสีทิธจิํานวนหนึ่งภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศในขอบเขต 
ซึง่อาจรวมถงึสิง่ต่อไปนี้ 

• เพื่อรบัการยนืยนัจากผูค้วบคุมขอ้มลูของแมกน่า ว่ากําลงัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัเขา/เธอหรอืไม่ 
และรบัสาํเนาของขอ้มลูดงักล่าว  หากเป็นเช่นนัน้ เจา้ของขอ้มลูอาจขอเขา้ถงึขอ้มลูของตน รวมถงึขอ้มลูเพิม่เตมิ เช่น 
วตัถุประสงคข์องการประมวลผล ผูร้บั และระยะเวลาทีจ่ะจดัเกบ็ขอ้มลู (สทิธิใ์นการเขา้ถึง) 

• เพื่อรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของตนเองในรูปแบบทีม่โีครงสรา้ง ใชก้นัทัว่ไป และสามารถอ่านไดด้ว้ยเครื่อง 
และเพื่อส่งขอ้มลูนัน้ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูรายอื่น (สทิธิใ์นการเคลื่อนยา้ยขอ้มลู)  

• เพื่อเพกิถอนความยนิยอมเมื่อใดกไ็ดใ้นอนาคต (สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม)  

• เพื่อยื่นคํารอ้งต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูในประเทศทีพ่าํนัก (สทิธใินการรอ้งเรยีน) และ 

• เพื่อคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของตนเอง (สทิธใินการคดัคา้น) 
 
นอกจากนี้ เจา้ของขอ้มลูอาจรอ้งขอดงัน้ี 

• ขอใหแ้มกน่า แก้ไขขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ม่ถูกตอ้งเกีย่วกบัตนเอง (สทิธิใ์นการแก้ไขและให้ขอ้มลูครบถว้น) 
และเพื่อจํากดัการประมวลผลขอ้มลูที่ไม่ถูกต้อง และการประมวลผลขอ้มลูอย่างผดิกฎหมาย 
(สทิธิใ์นการจํากดัการประมวลผล) และ 

• ในบางกรณี เรยีกรอ้งให ้แมกน่า ลบขอ้มลูส่วนบุคคลของตน (สทิธิใ์นการลบ) หรอืทําให้ขอ้มลูเป็นแบบไม่เปิดเผยตวัตน  
 

แมกน่า ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผูใ้ดก็ตามทีใ่ชส้ทิธขิองตน อย่างไรก็ตาม 
การใชส้ทิธอิาจมผีลบางอย่างทีเ่จา้ของขอ้มลูควรคํานึงไว้ล่วงหน้า (เช่น หากเจา้ของขอ้มลูเพกิถอน 

ความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูการสมคัรทีส่่งให ้Magna Talent Pool 
เจา้ของขอ้มลูอาจไม่ไดร้บัการตดิต่อสาํหรบัตําแหน่งงานทีเ่หมาะสมอกีต่อไป) 

แมกน่า จะตอ้งแจง้ผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวเกีย่วกบัเรื่องคําขอแกไ้ข 
ขอ้จํากดั หรอืการลบของเจา้ของขอ้มลู 

 
K. การละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคล 
 

แมกน่าใหค้วามสาํคญักบัการละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างจรงิจงั และจะตอบกลบัโดยทนัท ี  

ในกรณีทีม่กีารละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิความเสีย่งต่อสทิธ ิและเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลู 

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของแมกน่าจะแจง้ใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูแมกน่า ทราบทนัททีีผู่ป้ระมวลผลขอ้มลูทราบ ในทํานองเดยีวกนั 
ผูค้วบคุมขอ้มลู แมกน่า ตอ้งแจง้หน่วยงานคุ้มครองขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งหากจําเป็น ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย 

ความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูตามทีใ่ชบ้งัคบัในประเทศในขอบเขตไดก้ําหนด 
ผูค้วบคุมขอ้มลูจะตอ้งแจง้เกีย่วกบัการละเมดิโดยใชภ้าษาที่ชดัเจน และเขา้ใจง่าย แก่เจา้ของ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
ผูค้วบคุมขอ้มลูแมกน่าจะตอ้งทํางานกบัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูอย่างใกลช้ดิ เพื่อเปลีย่นแปลงผลกระทบของการละเมดิ 

และลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิ การละเมดิในอนาคต 

 
L. การฝึกอบรม 
 

แมกน่าจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักงานทีม่สีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลในปรมิาณมาก หรอืขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหว 
ไดร้บัการฝึกอบรมและสามารถแสดง ให ้เหน็ว่าเขา้ใจและปฏบิตัติามความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูได้ 

แมกน่าจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักงานทุกคนเขา้ใจเรื่องความรบัผดิชอบในการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลตามนโยบายน้ี 
ตลอดจนขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมาย ที่บงัคบัใช ้  
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ตาราง “A” – ประเทศในขอบเขต 
 

ทุกประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของสหภาพยุโรป 

บราซลิ 

จนี 

ญี่ปุ่ น 

มาซโิดเนียเหนือ 

เซอรเ์บยี 

เกาหลใีต ้

สวติเซอรแ์ลนด์ 

ไทย 

ตุรก ี

สหราชอาณาจกัร 
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