
 

 

 ประกาศความเป็นส่วนตวัของผูป้ฏบิตังิานและผูข้บัขี ่ 

ประกาศนีจ้ะใหข้อ้มูลในเร ือ่งที ่Volvo Group 

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ฏบิตังิานและผูข้บัขีผ่ลติภณัฑข์อง Volvo Group 

(“ประกาศความเป็นส่วนตวั”) หากคุณเป็นหรอืไดเ้ป็นผูข้บัขีห่รอืผูป้ฏิบตังิานเกีย่วกบัรถบรรทุก รถบสั รถโคช้ 

เคร ือ่งจกัรก่อสรา้ง เคร ือ่งยนตเ์ดนิทะเล 

หรอืผลติภณัฑห์รอืโซลูชนัทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใดซึง่รวมผลติภณัฑด์งักลา่วทีจ่ าหน่ายหรอืผลติโดยบรษิทัใดๆ ทีเ่ป็นของ 

Volvo Group (เรยีกรวมกนัดา้นล่างนีว้่า “ยานพาหนะของ Volvo”) 

เราก็อาจประมวลผลขอ้มูลเกีย่วกบัคุณหรอืขอ้มูลทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัคุณได ้ 

เพือ่วตัถุประสงคข์องประกาศนี ้ให ้“Volvo Group” หมายถงึ AB Volvo (มหาชน) และนิตบิุคคลที ่AB Volvo 

ควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียงนิติบุคคลที่เป็นของสาขาธุรกจิและฝ่ายรถบรรทุกหลกัใดๆ ของ Volvo Group 

(ตามทีอ่าจมีอยู่เป็นระยะๆ) เชน่ Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault 

Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks,  Volvo Financial Services, Volvo Group Connected 
Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo 
Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations , Volvo Autonomous 

Solutions และ Volvo Energy. 

ประกาศความเป็นส่วนตวันีจ้ะมีผลบงัคบัใชก้็ต่อเมือ่ Volvo Group 

ก าลงัเก็บรวบรวมหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคข์อง Volvo Group เท่านั้น (กล่าวคอื เมือ่ 

Volvo Group (ไม่ว่าโดยล าพงัหรอืรว่มกบันิติบุคคลอืน่ๆ) 

เป็นผูค้วบคุมและจงึก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ)  

ประกาศความเป็นส่วนตวันีจ้ะไม่มีผลบงัคบัใชเ้มือ่ Volvo Group 

ก าลงัเก็บรวบรวมหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในนามของบรษิทัอืน่ เชน่ ตวัแทนจ าหน่ายอสิระ ผูน้ าเขา้ 

ซพัพลายเออร ์และลูกคา้ของ Volvo Group  

เพือ่ความชดัเจน โปรดทราบวา่ประกาศความเป็นสว่นตวันีจ้ะครอบคลมุเฉพาะการที ่Volvo Group 

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลโดยเกีย่วขอ้งกบัผูป้ฏบิตังิานและผูข้บัขีย่านพาหนะของ Volvo 

เราจะอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเภทของขอ้มูลทีเ่ราประมวลผลในหวัขอ้ “Volvo 

อาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทใด ดว้ยมูลเหตุทางกฎหมายใด และเพือ่วตัถุประสงคใ์ด” ดา้นล่างนี ้ 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ใดทีค่ณุใหไ้ว ้หรอืในนามของคุณ โดยเกีย่วขอ้งกบัการซือ้ การเชา่ 

หรอืการเชา่ซือ้ผลติภณัฑ ์โซลูชนั และบรกิารจาก Volvo Group 

หรอืตวัแทนจ าหน่าย/ผูจ้ดัจ าหน่ายทีเ่ป็นบุคคลภายนอกของ Volvo Group 

จะครอบคลมุอยูภ่ายใตป้ระกาศความเป็นสว่นตวัของตวัแทนลูกคา้ ซึง่โปรดดูทีน่ี่: 

ประกาศความเป็นส่วนตวัของตวัแทนลูกคา้  

นอกจากนี ้นอกเหนือจากประกาศความเป็นส่วนตวันี ้ระบบ แอปพลิเคชนั และกระบวนการบางอย่างของ Volvo 

Group ตลอดจนโครงการวจิยัและพฒันาของ Volvo Group 

ทีเ่กีย่วขอ้งก็อาจมีประกาศความเป็นส่วนตวัของตนเอง 

https://www.volvogroup.com/en-en/privacy/customer-representative.html


 
ซึง่จะระบุรายละเอียดเพิม่เตมิว่ามีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอะไรบา้งโดยเฉพาะเจาะจงและมีการจดัเก็บ ใช ้

และถ่ายโอนขอ้มูลดงักล่าวอย่างไร  

ขอ้มูลประจ าตวัและรายละเอยีดการตดิต่อของผูค้วบคุมและเจา้หน้าทีค่วามเป็นส่วนตวัของ Volvo 

Group 

บรษิทั Volvo Group ซึง่ไดจ้ าหน่ายและ/หรอืส่งมอบยานพาหนะของ Volvo ทีคุ่ณก าลงัขบัขีห่รอืปฏบิตังิาน 

(เรยีกดา้นล่างนีว้่า “Volvo”) จะเป็นผูค้วบคุมหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที ่Volvo 

ไดร้บัจากคุณและแหล่งอืน่ๆ ทีอ่ธบิายไวด้า้นล่างนี ้ 

“ผูค้วบคุม” หมายความว่า Volvo 

จะเป็นผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ Volvo 

จะรบัผิดชอบในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายใตก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่บงัคบัใชว้่าดว้ยควา

มเป็นส่วนตวัของขอ้มูล   

หากคุณมีค าถามเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดตดิต่อเจา้หนา้ที่ความเป็นส่วนตวัของ 

Volvo Group ที ่gpo.office@volvo.com หรอืทางไปรษณียห์รอืทางโทรศพัทท์ี่ 

AB Volvo  

ถงึ: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ 

SE-405 08  

Göteborg, Sweden  

+46 (0)31 66 00 00 

Volvo อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใด ดว้ยมูลเหตุทางกฎหมายใด และเพือ่วตัถุประสงคใ์ด 

Volvo จะประมวลผลขอ้มลูประเภทต่างๆ ไมว่่าจะสรา้งขึน้ในหรอืโดยยานพาหนะของ Volvo 

รวมถงึสิง่ทีเ่ราเรยีกว่าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะ ซึง่ประกอบดว้ย (i) 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพและสมรรถนะของยานพาหนะของ Volvo น้ันเอง (ii) 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานทีแ่ทจ้รงิของยานพาหนะของ Volvo (iii) 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของยานพาหนะของ Volvo ทีเ่กีย่วขอ้ง และ (iv) 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระบุชีย้านพาหนะของ Volvo หรอืขอ้มลูทีบุ่คคลใหไ้ว/้สรา้งขึน้ เมือ่ขอ้มลูนี ้

ไม่วา่โดยล าพงัหรอืรวมกบัขอ้มูลอืน่ๆ สามารถเชือ่มโยงกบัคณุไดใ้นฐานะผูข้บัขีห่รอืผูป้ฏบิตังิานของยานพาหนะของ 

Volvo ขอ้มลูนีก้็จะกลายเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล  

เพือ่วตัถุประสงคข์องประกาศความเป็นส่วนตวันี ้ใหค้ าวา่ “ประมวลผล” หรอื “การประมวลผล” หมายถงึ 

การใชข้อ้มลูสว่นบุคคลใดๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการเก็บรวบรวม การบนัทกึ การจดัระเบยีบ การจดัเก็บ 

การปรบัเปลีย่น การเปลีย่นแปลงแกไ้ข การถ่ายโอน การจดัหา การปิดกัน้ การลบ หรอืการท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล  

มูลเหตุทางกฎหมาย 

mailto:gpo.office@volvo.com


 
Volvo 

อาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณโดยอาศยัมลูเหตุทางกฎหมายอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี ้

นอกจากนี ้โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิดา้นล่างนี ้

• หน้าทีต่ามสญัญา Volvo 

อาจประมวลผลขอ้มลูของคุณหากการประมวลผลดงักล่าวเป็นเร ือ่งทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามสญัญาทีม่ี

ต่อคุณ (เชน่ 

การรบัประกนัและขอ้ตกลงการใหบ้รกิารในกรณีทีค่ณุเป็นทัง้ลูกคา้และผูข้บัขีห่รอืผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัยานพา

หนะของ Volvo) 

• หน้าทีต่ามกฎหมาย Volvo 

อาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดงักล่าวเป็นเร ือ่งทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหินา้ทีต่าม

กฎหมาย เชน่ เพือ่ปฏบิตัติามค าสัง่ศาลและขอ้ก าหนดในการรายงานทางกฎหมาย 

• ผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย Volvo 

อาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดงักล่าวเป็นเร ือ่งทีจ่ าเป็นเพือ่วตัถุประสงคข์องผล

ประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่ Volvo หรอืบุคคลภายนอกแสวงหา โดยทั่วไปแลว้จะถอืว่า Volvo 

มผีลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการจดัการการด าเนินงานในแต่ละวนั 

รวมถงึการปรบัปรุงและพฒันาการเสนอผลติภณัฑ ์โซลูชนั 

และบรกิารของตนต่อไปและรบัประกนัการจดัการโดยรวมส าหรบัผลติภณัฑ ์โซลูชนั 

และบรกิารทีม่กีารจ าหน่าย 

ในกรณีทีร่ะบุไวใ้นทีนี่ว้า่ Volvo 

อาศยัผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของตนเพือ่วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลทีก่ าหนดไว ้Volvo 

มคีวามเห็นวา่ผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของตนน้ันไมไ่ดถ้กูลบลา้งดว้ยผลประโยชน ์สทิธ ิ

หรอืเสรภีาพของคณุ โดยพจิารณาถงึ (i) ความโปรง่ใสของ Volvo ในกจิกรรมการประมวลผล (ii) 

ความเป็นส่วนตวัของ Volvo ตามแนวทางการออกแบบ (iii) การตรวจสอบความเป็นส่วนตวัตามปกตขิอง 

Volvo และ (iv) สทิธทิีคุ่ณมเีกีย่วกบักจิกรรมการประมวลผล 

หากคุณตอ้งการไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวทางการทดสอบความสมดลุนี ้

โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีค่วามเป็นส่วนตวัของ Volvo Group ผ่านรายละเอยีดการตดิตอ่ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

• ผลประโยชนท์ีส่ าคญัยิง่ Volvo 

อาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพือ่ปกป้องผลประโยชนท์ีส่ าคญัยิง่ของคณุและผูอ้ืน่หาก Volvo 

มเีหตุผลทีถู่กตอ้งอนัควรใหเ้ชือ่ไดว้่าการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณดงักล่าวอาจเป็นการป้องกนัหรอื

ลดอนัตรายอย่างรา้ยแรงทีอ่าจเกดิขึน้กบัคุณหรอืผูอ้ืน่ 

• ความยนิยอม ในกรณีพเิศษหรอืในกรณีทีไ่มส่ามารถปรบัใชมู้ลเหตุทางกฎหมายอืน่ใด Volvo 

ก็อาจขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากคุณในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลบางอยา่ง 

การใหค้วามยนิยอมดงักลา่วคอืสิง่ทีคุ่ณเลอืกและเป็นไปดว้ยความสมคัรใจทัง้หมด 

Volvo อาจประมวลผลขอ้มูลในประเภทต่อไปนี ้ซึง่ในตวัขอ้มลูน้ันเองหรอืเมือ่รวมกบัขอ้มลูอืน่ๆ 

ก็อาจถอืเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลและเพือ่วตัถุประสงคท์ั่วไปทีร่ะบุไวใ้นตาราง 1 ดา้นล่าง  

โปรดทราบว่ารายการดา้นล่างนีจ้ะเป็นเพยีงรายการตวัอย่างเท่านัน้และไม่ไดต้ ัง้ใจใหเ้ป็นรายการทีค่รอบ

คลุมทัง้หมด และ Volvo จะไม่ไดป้ระมวลผลขอ้มูลทัง้หมดทีร่ะบุไวด้า้นล่างเกีย่วกบัคุณเสมอไป 



 
วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลบางอย่างจะทบัซอ้นกนัและอาจมวีตัถุประสงคห์ลายอย่างทีแ่สดงเหตุผลใน

การทีเ่ราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ  

ตาราง 1 – ประเภท วตัถุประสงค ์และมูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล  

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

ขอ้มูลสมรรถนะของยานพาหนะ เชน่ ขอ้มลูจากส่วนประกอบของยานพาหนะ การใชแ้บตเตอรี ่ขอ้มูลเครือ่งยนต ์(รวมถงึขอ้มลูการปล่อยไอเสยีและการใชเ้ชือ้เพลงิ) 

การใชพ้ลงังาน ขอ้มูลก าลงั/แรงบดิ รหสัความผดิพลาด (พรอ้มดว้ยการประทบัเวลาและช ัว่โมงการใชง้าน) 

 

 

ขอ้มูลการใชย้านพาหนะ เชน่ การใชเ้บรก การเปลีย่นเกยีร ์การเรง่ความเรว็/การลดความเรว็ การตัง้คา่แผงหนา้ปัด การใชก้ าลงั/แรงบดิ 

ขอ้มูลทางเทคนิคทีส่รา้งขึน้จากเครือ่งยนต ์(ขอ้มูลการปลอ่ยไอเสยี การใชเ้ชือ้เพลงิ) (พรอ้มดว้ยการประทบัเวลาและช ัว่โมงการใชง้าน) 

 



 

 

ขอ้มูลการซอ่มบ ารุงและการซอ่มแซมยานพาหนะ รวมทัง้ขอ้มูลความชว่ยเหลอืฉุกเฉิน เชน่ ต าแหน่งทางภูมศิาสตร ์ขอ้มลูส าหรบัการวนิิจฉัยระยะไกล 

 



 
 

ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มของยานพาหนะ เชน่ ขอ้มูลสภาพถนนและภาวะโดยรอบ 

บนัทกึวดิโีอและ/หรอืบนัทกึทีส่รา้งขึน้โดยเครือ่งมอืออปตคิอลอเิล็กทรอนิกสห์รอือุปกรณท์ีส่ามารถเทยีบเคยีงไดส้ าหรบัภายนอกรถบรรทุกและ/หรอืสภาพแวดลอ้มของรถบรรทุก 

(พรอ้มดว้ยการประทบัเวลาและช ัว่โมงการใชง้าน) 

 

 

ตวัระบุเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะหรอืไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะ เชน่ ID ยานพาหนะ (รวมถงึ VIN และ ID แชสซ)ี, หมายเลข IP, ทีอ่ยู่ MAC, หมายเลข 

SIM การด์, IMEI 

 

 

ขอ้มูลพฤตกิรรมและต าแหน่งทีต่ ัง้ของผูข้บัขี/่ผูป้ฏบิตังิาน เชน่ ขอ้มลูความเรว็ รูปแบบการขบัขี ่การใชเ้ข็มขดันิรภยั การแจง้เตอืนผูข้บัขี ่

ขอ้มูลการระบุต าแหน่งทางภมูศิาสตรโ์ดยทนัท ีและขอ้มูลต าแหน่งทีต่ ัง้ (พรอ้มดว้ยการประทบัเวลาและช ัว่โมงการใชง้าน) 

 



 

 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูข้บัขี/่ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่ผูข้บัขี/่ผูป้ฏบิตังิานอาจใหไ้วด้ว้ยตนเองโดยเกีย่วขอ้งกบัการใชย้านพาหนะน้ันๆ ของ Volvo เชน่ ID ผูข้บัขี,่ 

การตัง้คา่แผงหนา้ปัด 

 

 

Volvo จะไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจากทีใ่ด 

โดยทั่วไปแลว้ Volvo จะไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

• โดยการโตต้อบผ่านเครอืข่ายไรส้ายทีเ่ช ือ่มโยงกบัการใชย้านพาหนะของ Volvo (เชน่ 

ผ่านทางเกตเวยเ์ทเลเมตกิส)์ หรอื 



 
• โดยการใชเ้ครือ่งมอืวนิิจฉัย (เชน่ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมเชงิรุก) 

นอกเหนือจากทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ Volvo ยงัอาจไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิบางอย่างจากนายจา้งของคณุ 

หรอืจากคุณหากคุณไดป้้อนขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยตนเองโดยเกีย่วขอ้งกบัการทีคุ่ณใชย้านพาหนะของ Volvo (เชน่ 

การตัง้คา่แผงหนา้ปัด อย่างเชน่การเลอืกภาษาทีต่อ้งการใช ้การก าหนดค่าต่างๆ ของวทิย ุ

การตัง้คา่ความลาดเอยีงของทีน่ั่ง)  

จะเกดิอะไรขึน้หากคุณไม่ไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ Volvo 

หากคุณและเมือ่คณุใชย้านพาหนะของ Volvo นี ้Volvo กจ็ะไดร้บัขอ้มูลทีส่รา้งขึน้จากยานพาหนะและขอ้มูลอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะโดยอตัโนมตัซิ ึง่เกีย่วขอ้งกบัการทีคุ่ณใชย้านพาหนะของ Volvo 

การประมวลผลขอ้มูลทีส่รา้งขึน้จากยานพาหนะและขอ้มูลอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะบางอย่างจะเป็นเร ือ่งทีจ่ าเป็นหากคณุตอ้งการใชค้ณุลกัษณะและฟังกช์นัการท างานทัง้หมดข

องยานพาหนะของ Volvo เชน่ การแจง้เตอืนแบบเรยีลไทมแ์ละบรกิารวนิิจฉัยระยะไกล  

Volvo จะแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอาจมกีารแบ่งปันกบับรษิทัอืน่ๆ ใน Volvo Group และกบับุคคลภายนอกบางประเภท 

(ตามทีใ่หร้ายละเอยีดเพิม่เตมิดา้นลา่ง) ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบัการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัประเทศอืน่ๆ 

การแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลภายใน Volvo Group 

Volvo Group เป็นองคก์รระดบัโลกทีม่สี านักงานและการด าเนินงานอยู่รอบโลก 

และขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกอ็าจมกีารถ่ายโอนหรอืสามารถเขา้ถงึไดใ้นระดบัระหว่างประเทศตลอดทั่วธรุกจิรอบโลกข

อง Volvo Group และในระหว่างนิตบุิคคลและบรษิทัในเครอืต่างๆ ของ Volvo Group 

การถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไปยงับรษิทัอืน่ๆ ใน Volvo Group (รวมถงึการถ่ายโอนจากภายใน EU/EEA 

ไปยงัภายนอก EU/EEA) จะอยู่ภายใตข้อ้ตกลงระหว่างบรษิทัซึง่ยดึตามขอ้สญัญามาตรฐาน (Standard 

Contractual Clauses) ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสหภาพยุโรปหรอืกลไกอืน่ๆ 

ในท านองเดยีวกนัตามทีไ่ดร้บัการยอมรบัหรอืรบัรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะๆ 

ขอ้ตกลงดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึมาตรฐานทีม่อียู่ในกฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูของยุโรป 

(รวมถงึระเบยีบการคุม้ครองขอ้มูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) 

การมขีอ้ตกลงนีห้มายความว่านิตบุิคคลของ Volvo Group ทัง้หมดจะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบภายในเดยีวกนั 

และยงัหมายความว่าสทิธขิองคณุจะยงัคงเหมอืนเดมิไมว่่าขอ้มลูของคุณจะไดร้บัการประมวลผลโดย Volvo Group 

ในทีใ่ดก็ตาม 

การแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลภายนอกทีอ่ยู่นอก Volvo Group 

นอกเหนือจากการแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลในระหว่างบรษิทั Volvo Group ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้แลว้ Volvo 

ก็ยงัอาจแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณกบับุคคลภายนอกบางประเภท ซึง่รวมถงึ  

• คู่คา้ทางธุรกจิ เชน่ 

- ตวัแทนจ าหน่ายและศูนยบ์รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาตของ Volvo 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรบัประกนัการซอ่มบ ารุงและการซอ่มแซมยานพาหนะของ Volvo 

และเพือ่วตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอทางการเงนิและการประกนัภยัของเรา 



 
- ซพัพลายเออรแ์ละผูใ้หบ้รกิารของ Volvo ทีส่นับสนุน Volvo ในการสง่มอบผลติภณัฑ ์โซลูชนั 

และบรกิาร รวมถงึซพัพลายเออรแ์ละผูใ้หบ้รกิารดา้นไอท ี

- คู่คา้ทางธรุกจิและดา้นความรว่มมอืของ Volvo เพือ่วตัถุประสงคต์่างๆ เชน่ 

วตัถุประสงคด์า้นขอ้มลูลบัทางธรุกจิและการวเิคราะห ์(อยา่งไรก็ตาม ในกรณีสว่นใหญ่ 

ขอ้มูลจะมกีารแบ่งปันเฉพาะในรูปแบบทีไ่ม่เปิดเผยตวัตนและเป็นขอ้มลูรวมเท่าน้ัน) และ 

- บุคคลภายนอกทีเ่ราท าธรุกรรมดว้ยหรอืท างานรว่มกนัเพือ่จดัหาผลติภณัฑ ์โซลูชนั หรอืบรกิาร 

และบุคคลภายนอกอืน่ๆ ซึง่เรามุ่งหมายทีจ่ะรว่มมอืกนัเพือ่คดิคน้ พฒันา และสง่มอบผลติภณัฑ ์โซลูชนั 

และบรกิารทีใ่หม่หรอืไดร้บัการปรบัปรุงใหก้บัลูกคา้ของเรา 

หรอืกระบวนการและการด าเนินงานภายในทีใ่หม่หรอืไดร้บัการปรบัปรุง 

ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะชว่ยยกระดบัวธิกีารสนับสนุนลูกคา้ของเราไดใ้นทา้ยทีส่ดุ 

• ทีป่รกึษามอือาชพี เชน่ ผูร้บัประกนัภยั ทนายความ และทีป่รกึษามอือาชพีอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน การตรวจสอบ และการรบับรกิารทีป่รกึษา 

• คู่สญัญาและทีป่รกึษาของคู่สญัญา ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการควบรวมและเขา้ซือ้กจิการ  

• ผูใ้หบ้รกิารฉุกเฉิน เชน่ ต ารวจ หน่วยดบัเพลงิ รถพยาบาล 

และบรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉินบนทอ้งถนนเพือ่ปกป้องผลประโยชนท์ีส่ าคญัยิง่ของคณุและบุคคลอืน่ๆ เชน่ 

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัความชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 

 

• หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยงานก ากบัดูแล รวมทัง้หน่วยงานของรฐัและหน่วยงานตุลาการอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีต่ามกฎหมาย เชน่ ค าสัง่ศาลหรอืขอ้ก าหนดในการรายงานทางกฎหมาย 

หรอืหากถอืว่าจ าเป็นในกรณีพเิศษเพือ่ปกป้องผลประโยชนท์ีส่ าคญัยิง่ของคุณหรอืผูอ้ืน่ 

ผูใ้หบ้รกิารและทีป่รกึษามอือาชพีทีเ่ป็นบุคคลภายนอกใดๆ 

ซึง่มกีารเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไปใหน้ั้นก็จะไดร้บัการคาดหวงัใหต้อ้งและจะตอ้งรกัษาความลบัและความปลอ

ดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ 

และจะสามารถใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชว้่าดว้ยความเ

ป็นส่วนตวัของขอ้มลูเท่าน้ัน 

นอกจากนี ้ในกรณีทีบ่รษิทั Volvo Group ใดๆ ทีต่ ัง้อยู่ใน EU/EEA 

มกีารถา่ยโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอกทีม่ทีีต่ ัง้อยู่นอก EU/EEA บรษิทั Volvo Group 

ทีเ่กีย่วขอ้งจะด าเนินการจนตนเองพงึพอใจว่ามมีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมซึง่ใหก้ารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุ

ณในระดบัทีเ่พยีงพอตามทีก่ าหนดไวโ้ดยกฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลทีใ่ชบ้งัคบั 

(รวมถงึระเบยีบการคุม้ครองขอ้มูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) ตวัอย่างเชน่ 

กรณีนีอ้าจรวมถงึการใชข้อ้สญัญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) 

ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสหภาพยุโรปหรอืกลไกอืน่ๆ 

ในท านองเดยีวกนัตามทีไ่ดร้บัการยอมรบัหรอืรบัรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะๆ  

หากคุณมคี าถามว่า Volvo จะแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุอย่างไร โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีค่วามเป็นส่วนตวัของ 

Volvo Group ผ่านรายละเอยีดการตดิต่อทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

Volvo จะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างไร 



 
Volvo จะใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัทางกฎหมาย ทางเทคนิค 

และดา้นการจดัระเบยีบที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

รวมถงึมาตรการรกัษาความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและมาตรการรกัษาความปลอดภยัทางกายภาพ  

เพือ่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ  

มาตรการเหล่านีจ้ะเหมาะสมกบัความเสีย่งทีเ่กดิจากการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและความละเอยีดอ่อนของขอ้มู

ลส่วนบุคคลและค านึงถงึขอ้ก าหนดของกฎหมายในพืน้ที่ที่ใชบ้งัคบั นอกจากนี ้

มาตรการดงักล่าวยงัไดร้บัการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองโดยสอดคลอ้งกบัการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นความปล

อดภยัทีม่ีอยู่  

Volvo 

ก าหนดใหทุ้กคนปฏิบตัติามนโยบายรกัษาความปลอดภยัที่ใชบ้งัคบัซ ึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลเมือ่มีการใชร้ะ

บบของ Volvo  

Volvo จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลานานเท่าใด 

Volvo จะไม่ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณใหน้านเกนิกว่าทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการประมวลผล 

เวน้แต่กฎหมายจะไดก้ าหนดหรอืใหอ้นุญาตไวเ้ป็นอย่างอืน่ 

โปรดทราบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลทีส่รา้งขึน้จากยานพาหนะและขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะซึง่เชือ่มโยงกบัยานพาหนะบางอย่างก็อาจมกีารประมวลผลตลอดอายุการใชง้านทีค่าดหมาย

ของประเภทยานพาหนะน้ันๆ ซึง่อาจเป็นเวลาทีน่านถงึ 25 ปี (เชน่ 

ส าหรบัโครงการวจิยัและพฒันาหรอืเพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Volvo 

จะสามารถจดัการกบัการเรยีกรอ้งสทิธเิร ือ่งความรบัผดิในผลติภณัฑไ์ด)้ 

เวน้แต่จะใชเ้วลาในการเก็บรกัษาทีส่ ัน้กว่าน้ันเน่ืองดว้ยหนา้ทีต่ามกฎหมายหรอืตามสญัญา 

สทิธใินการคุม้ครองขอ้มูลของคุณ  

ในกรณีทีไ่ดก้ าหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชว้่าดว้ยความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 

คุณอาจมสีทิธใินการ 

• รอ้งขอการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลที ่Volvo ประมวลผลเกีย่วกบัคุณ: 

สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหค้ณุมสีทิธทิราบว่าเราเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณไวห้รอืไม ่และหากเราเก็บไว ้

ก็ขอรบัขอ้มลูและส าเนาขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนและประเภททีเ่ฉพาะเจาะจง 

• รอ้งขอใหม้กีารแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ: 

สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหค้ณุมสีทิธแิกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณหากขอ้มลูน้ันไม่ถกูตอ้งหรอืไมส่มบูรณ ์

• คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ: สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหคุ้ณมสีทิธริอ้งขอให ้Volvo 

ไม่ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณอกีต่อไป 

• รอ้งขอใหม้กีารลบหรอืตดัทิง้ขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ: 

สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหค้ณุมสีทิธริอ้งขอใหม้กีารลบหรอืตดัทิง้ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ 

รวมถงึกรณีทีข่อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวจะไมม่คีวามจ าเป็นอกีต่อไปในการบรรลุวตัถุประสงคน้ั์นๆ 



 
• รอ้งขอใหม้กีารจ ากดัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุ: สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหคุ้ณมสีทิธริอ้งขอให ้Volvo 

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุเฉพาะในพฤตกิารณท์ีจ่ ากดัเท่าน้ัน 

รวมถงึการไดร้บัความยนิยอมจากคุณ 

• รอ้งขอใหม้กีารเคลือ่นยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ: สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหคุ้ณมสีทิธไิดร้บัส าเนา 

(ในรูปแบบทีพ่กพาได ้และหากเป็นไปไดใ้นทางเทคนิค ก็เป็นรูปแบบทีพ่รอ้มใชง้าน) 

ของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ หรอืรอ้งขอให ้Volvo ส่งขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอืน่ 

• ในกรณีทีเ่ราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุโดยอาศยั

ความยนิยอมจากคณุ หากตอ้งการเพกิถอนความยนิยอมของคุณไม่วา่เมือ่ใดกต็าม ในกรณีเชน่น้ัน Volvo 

ก็จะยุตกิจิกรรมการประมวลผลใดๆ 

เพิม่เตมิส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดทีเ่กีย่วขอ้งของขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ 

(อย่างไรกต็าม 

การเพกิถอนดงักลา่วจะไมส่่งผลต่อความชอบดว้ยกฎหมายของกจิกรรมการประมวลผลขอ้มูลกอ่นการเพกิถอ

น)  

โปรดทราบว่า Volvo อาจไม่ไดม้หีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามค าขอใหม้กีารลบ การจ ากดั การคดัคา้น 

หรอืการเคลือ่นยา้ยขอ้มลูเสมอไป โดยอาจมกีารประเมนิเป็นกรณีๆ ไปโดยพจิารณาจากหนา้ทีต่ามกฎหมายของ 

Volvo และขอ้ยกเวน้ของสทิธดิงักล่าว 

นอกจากนี ้

โปรดทราบว่าการจ ากดัหรอืการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูบางอย่างกอ็าจส่งผลทีต่ามมาในทางลบส าหรบัการใชย้า

นพาหนะของ Volvo หากขอ้มลูบางอย่างถูกปิดใชง้าน 

คุณกอ็าจไมส่ามารถใชค้ณุลกัษณะและฟังกช์นัการท างานของยานพาหนะของ Volvo ไดท้ัง้หมดและ Volvo 

ก็อาจไม่สามารถแจง้ใหค้ณุทราบถงึปัญหาเกีย่วกบัยานพาหนะในแบบเรยีลไทมไ์ด ้

ซึง่อาจท าใหฟั้งกช์นัการท างานของยานพาหนะลดนอ้ยถอยลงและอาจส่งผลใหย้านพาหนะเกดิความเสยีหายหรอืไมส่า

มารถใชง้านได ้    

นอกจากนี ้คุณยงัมสีทิธใินการยืน่ขอ้รอ้งเรยีนใดๆ ทีคุ่ณอาจมตี่อหน่วยงานก ากบัดูแลในเรือ่งที ่Volvo 

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุ หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธเิหล่านีแ้ละวธิกีารใชส้ทิธเิหล่านี ้

โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีค่วามเป็นส่วนตวัของ Volvo Group ผ่านรายละเอยีดการตดิตอ่ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

จะเกดิอะไรขึน้หากประกาศความเป็นส่วนตวันีม้กีารเปลีย่นแปลง 

Volvo สนับสนุนใหม้ีการตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวันีเ้ป็นระยะๆ เพือ่ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ 

ในประกาศดงักล่าว 

เราขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศความเป็นส่วนตวันีต้ามทีจ่ าเป็น เมือ่เราท าเชน่น้ัน 

เราก็จะระบุวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ ดงักล่าวและ/หรอืวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้วใ้กล ้ๆ  

ดา้นบนของประกาศความเป็นส่วนตวันี ้ 

 


