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นโยบายคุกกี ้

 

1. นิยามค าศพัท ์

คุกกี ้ คอืไฟลข์อ้ความขนาดเล็กทีจ่ดัวางไวใ้นฮารด์ดสิกห์รอืเว็บเซริฟ์เวอรข์องคุณ และถูกใชง้านโดยเว็บไซตแ์ละ 

Toolbox ตามทีร่ะบุในหวัขอ้ความเป็นส่วนตวัดา้นล่าง 

แบนเนอรค์ุกกี ้ หมายถงึ เซอรเ์ฟสของ NNG ทีก่ าลงัแสดง 

ซึง่คุณสามารถเขา้ถงึแพลตฟอรม์การจดัการการใหค้วามยนิยอมไดง่้าย ๆ 

แพลตฟอรม์การจดัการการใหค้วามยนิยอม หมายถงึ แพลตฟอรม์ทีคุ่ณสามารถปรบัค่าคุกกีต้ามทีต่อ้งการได ้

รวมถงึการยอมรบัหรอืปฏเิสธคุกกีท้ีใ่ชโ้ดย NNG 

อุปกรณ ์หมายถงึ อุปกรณท์ีคุ่ณก าลงัใชผ้่าน Toolbox และ/หรอื เว็บไซต ์

NNG หมายถงึ NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company  

ส านักงานจดทะเบยีน: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Hungary 

ศาลการจดทะเบยีน: ศาลระดบัภูมภิาคแห่งบูดาเปสต ์(Fővárosi Törvényszék) 

เลขทะเบยีนบรษิทั: 01-09-891838 

หมายเลขภาษี:   13357845-2-44 

ทีอ่ยู่อเีมล:   privacy@nng.com 

นโยบาย หมายถงึนโยบายคุกกีฉ้บบันี ้

Toolbox หมายถงึซอฟตแ์วรฟ์รสี าหรบั PC และ OSX ซึง่ใชเ้พือ่ดาวนโ์หลดอปัเดตและผลติภณัฑต์่าง ๆ 

จากเซริฟ์เวอรข์อง NNG และอปัโหลดอปัเดตและผลติภณัฑไ์ปยงัอุปกรณก์ารน าทาง 

เว็บไซต ์ หมายถงึ https://naviextras.com/ หรอืโดเมนย่อยของเว็บไซต ์ กล่าวคอื 

เว็บไซตเ์ฉพาะโครงการทีม่เีพือ่สนับสนุนอุปกรณน์ าทางของคุณ 

ผูใ้ช ้หรอื คุณ หมายถงึผูใ้ชท้ีล่งทะเบยีนใชง้าน Toolbox 

 

2. นโยบายคุกกี ้

 

2.1. วตัถุประสงคข์องเอกสารนี ้

 

นโยบายฉบบันีร้ะบุขอ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกบัวธิกีารทีเ่ว็บไซตห์รอื Toolbox ใชคุ้กกี ้

และวธิทีีคุ่ณจะใชส้ทิธิเ์กีย่วกบัการใชคุ้กกีข้อง NNG  

 

โปรดอ่านนโยบายนีโ้ดยละเอยีด! 

 

2.2. ตวัควบคุมขอ้มูล 

 

ตวัควบคุมขอ้มูลคอื NNG 

ขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมผ่านทางคุกกี ้ จะไดร้บัการประมวลผลโดยบุคลากรมอือาชพีของ NNG 

และจะใชเ้พือ่ใหบ้รกิารทีม่ใีหท้่านใชใ้นเว็บไซตแ์ละ Toolbox เท่าน้ัน 

 

2.3. คุกกีท้ีใ่ชโ้ดย NNG 
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คุกกีท้ีใ่ชโ้ดย NNG น้ันมีใหบ้รกิารทางแพลตฟอรม์การจดัการความยนิยอม 

แพลตฟอรม์การจดัการความยนิยอมพรอ้มใหบ้รกิารแลว้ หากคุณคลกิที ่ "การตัง้ค่าคุกกี"้ 

ทีด่า้นล่างของจดหมายข่าว 

 

2.4. หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูล 

 

หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลในกรณีการใชคุ้กกีต้ามความจ าเป็นอย่างเขม้งวด 

คอืผลระโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของ NNG ตามขอ้ f) ของมาตรา 6(1) ของ GDPR 

เน่ืองจากคุกกีเ้หล่านีเ้ป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัเว็บไซต ์ และ/หรอื Toolbox ในการท างาน 

และไม่สามารถปิดไดใ้นแพลตฟอรม์การจดัการการใหค้วามยนิยอม 

 

ในส่วนของคุกกีท้ ัง้หมดในประเภทอืน่ ๆ หลกัพืน้ฐานทางกฎหมายทีใ่ชป้ระมวลผลขอ้มูล 

คอืการใหค้วามยนิยอมของผูใ้ชต้ามขอ้ a) ของมาตรา 6(1) ของ GDPR 

คุณสามารถเพกิถอนการใหค้วามยนิยอมและปฏเิสธไม่ให ้ NNG 

ใชคุ้กกีเ้หล่านีใ้นอนาคตทางแพลตฟอรม์การจดัการการใหค้วามยนิยอม  

 

2.5. สทิธแิละการเยยีวยา 

 

2.5.1. คุณสามารถใชส้ทิธิเ์กีย่วกบัการใชคุ้กกีข้อง NNG ดงัต่อไปนี:้ 

 

i. ขอขอ้มูลการประมวลผลของคุกกีท้ีเ่กีย่วกบัคุณ และประมวลผลโดย NNG 

ii. ขอลบคุกกีท้ีเ่กีย่วกบัคุณ และประมวลผลโดย NNG  

ในกรณีทีคุ่ณตอ้งการใชส้ทิธิใ์ด ๆ ของคุณตามรายละเอยีดทีแ่จง้ไวด้า้นบน 

โปรดส่งค าขอของคุณโดยใชว้ธิใีดวธิหีน่ึงดงัต่อไปนี:้ 

i. โดยการส่งอเีมลไปยงัทีอ่ยู่อเีมลของ NNG ตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ที ่1 

ii. โดยส่งจดหมายไปยงัทีอ่ยู่ทางไปรษณียข์อง NNG (ส านักงานจดทะเบยีน) ตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 

1 

ใรกรณีทีคุ่ณประสงคเ์พกิถอนการใหค้วามยนิยอมและปฏเิสธไม่ให ้ NNG ใชคุ้กกีเ้หล่านีใ้นอนาคต 

กรุณาท าการแกไ้ขการก าหนดค่าคุกกีท้างแพลตฟอรม์การจดัการการใหค้วามยนิยอม 

2.5.2. หากคุณใชส้ทิธิอ์ย่างใดอย่างหน่ึงขา้งตน้ของคุณ NNG จะตดิต่อคุณใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

พรอ้มแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัสถานะการด าเนินการตามค าขอของคุณ 

และใหข้อ้มูลแกคุ่ณเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยสอดคลอ้งกบั GDPR ภายใน 1 

เดอืนหลงัจากไดร้บัค าขอของคุณ  

 

2.5.3. คุณสามารถส่งขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูล

และเสรภีาพดา้นสารสนเทศแห่งชาต ิ(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

– “NAIH” ทีอ่ยู่: H-1555 Budapest, Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C. 

ทีอ่ยู่ทางไปรษณีย:์ 1363 Budapest, Pf. 9; 5 phone: +36-1-391-1400; facsimile: +36-1-391-

1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

หรอืส่งไปยงัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลของประเทศตน้ทางของคุณ หรอืประเทศทีคุ่ณพ านัก 

 

2.5.4. คุณสามารถยืน่ค ารอ้งต่อศาลไดโ้ดยไม่ตอ้งยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนต่อ NAIH ตามขอ้ก าหนดทีก่ าหนดไวใ้น 

GDPR หากมกีารละเมดิสทิธขิองคุณ เมือ่คุณยืน่ค ารอ้งแลว้ 

การพจิารณาความอาจเร ิม่ตน้ขึน้กอ่นการด าเนินการของศาลในเขตอ านาจทีคุ่ณพ านักอาศยัเป็นการถาว
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ร หรอืทีคุ่ณอาศยัอยู่เป็นการช ัว่คราว กอ่นทีจ่ะเร ิม่ตน้การพจิารณาค ารอ้งตามกฎหมาย การปรกึษากบั 

NNG เกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนอาจเป็นประโยชนส์ าหรบัคุณ 

 

2.5.5. ขอ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบัสทิธแิละการเยยีวยาของคุณระบุอยู่ใน มาตรา 15-21 ของ GDPR  

 

2.6. การตดิต่อ NNG 

 

เราใหค้วามส าคญักบัความคดิเห็นของคุณ หากคุณมคีวามคดิเห็น ค าถาม 

หรอืตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลที ่ NNG 

โปรดส่งค าขอไปตามทีร่ะบุไวใ้นนโยบายฉบบันี ้ เราจะจดัการกบัขอ้มูลทีส่่งมาอย่างเป็นความลบั 

ตวัแทนของเราจะตดิต่อคุณภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

 

เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูล (DPO) ของ NNG สามารถตดิต่อไดภ้ายใตท้ีอ่ยู่อเีมล DPO@nng.com  

 

โปรดทราบว่า NNG ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขนโยบายนีไ้ดทุ้กเมือ่  

 

*** สิน้สุดเอกสาร *** 
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