
 
 

 

หนา้ 1 จาก 4 

 
 

 

ค ำแถลงเกีย่วกบัควำมเป็นสว่นตวั 

เราทราบวา่คณุมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวของคณุ และ The Chemours Company LLC และบรษัิทในเครอื (“Chemours”) ก็

เชน่กนั และเราตอ้งการใหค้ณุมคีวามรูเ้กีย่วกบัวธิทีีเ่ราเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลู รว่มกบันโยบายทีใ่ชบ้ังคับทั่วโลกเรือ่ง

ความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูของ Chemours ค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับน้ีอธบิายถงึการปฏบิัตขิอง Chemours เกีย่วกบัขอ้มลู

ทีเ่ราเกบ็รวบรวมผา่นเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชันมอืถอืที ่Chemours เป็นเจา้ของและควบคมุซึง่เป็นชอ่งทางทีค่ณุเขา้ถงึค าแถลงเกีย่วกบั

ความเป็นสว่นตัวฉบับน้ี ("เวบ็ไซต"์ และ "แอป" ตามล าดับ) รวมถงึออฟไลน์ทีจ่ าเป็นตอ้งมปีระกาศตามกฎหมาย การใหข้อ้มลูสว่นบคุคล

แก ่Chemours แสดงวา่คณุยอมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับน้ี 

 
นโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีไมไ่ดใ้ชก้บัขอ้มลูส่วนบคุคลทีเ่กบ็รวบรวมเพื่อจดุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน ซึง่มรีะบใุนประกาศความ

เป็นสว่นตัวแยกต่างหาก 

 
Chemours มุง่มั่นทีจ่ะท างานรว่มกบัคณุเพือ่ใหไ้ดข้อ้ยตุขิองค าถามหรือขอ้กงัวลใด ๆ ทีค่ณุอาจมเีกีย่วกบัค าแถลงเกีย่วกบัความเป็น

สว่นตัวฉบับน้ีหรือการเกบ็รวบรวมหรอืการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของคณุอย่างยตุธิรรมและรวดเร็ว กรณุาตดิตอ่เราที ่ Privacy-

office@chemours.com เราจดัใหม้ขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตัวเลอืก สทิธิ ์และทางเลอืกของคณุในสว่นตัวเลือก / ทางเลอืก / การควบคมุ

ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดา้นลา่ง 

 
 

“ขอ้มูลสว่นบุคคล” ส ำหรบัเรำแลว้หมำยถงึอะไร 

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” คือขอ้มลูทีร่ะบตัุวคณุในฐานะบคุคล หรอืทีส่ามารถใชเ้พือ่ระบตัุวคณุเมือ่ไดร้วมกบัขอ้มลูอืน่ ๆ ทีม่เีกีย่วกบัคณุ เราเกบ็

รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่คณุสือ่สารระหวา่งกันกบัเราทางออนไลน์และมสีว่นรว่มในโอกาสตา่ง ๆ มากมายทีเ่ราจัดให ้ เราอาจรวม

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเกบ็รวบรวมเกีย่วกบัคณุกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุใหแ้ก ่ Chemours ผา่นทางแหลง่ขอ้มลูอืน่ ๆ อยา่งเชน่ การ

ลงทะเบยีนผลติภณัฑ ์ การสอบถามหรือกจิกรรมทางการตลาด เราจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลแบบรวมตามค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัว

ฉบับนี้ตราบเทา่ทีม่กีารรวมเขา้ดว้ยกนั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

 
เรำเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจำกและเกีย่วกบัคุณอยำ่งไร 

Chemours เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่คณุสือ่สารระหวา่งกนักบัเราทางออนไลน์และมสีว่นรว่มในโอกาสตา่ง ๆ มากมายทีเ่ราจัดให ้

ตัวอยา่งเชน่: 

• เมือ่คณุเยีย่มชมเวบ็ไซตห์รอืบัญชโีซเชยีลมเีดยีของเรา หรือใชแ้อปของเราหรือเขา้รว่มในหนึง่ในบล็อกหรอืกระดานสนทนา

ของเรา 

• เมือ่คณุสรา้งบัญชผีูใ้ชอ้อนไลน์กบัเรา 

• เมือ่คณุลงทะเบยีนเพือ่การสมัครสมาชกิ เขา้รว่มกระดานสนทนาเทคโนโลยขีองเรา หรอือนุญาตใหเ้ราสือ่สารกบัคณุใน

ลักษณะอืน่กต็าม 

• เมือ่คณุตดิตอ่เราส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

• เมือ่คณุแจง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืค าถาม ตัวอยา่งเชน่ แจง้ทางสายด่วนของเราหรอืที่อยูอ่เีมลความเป็นสว่นตัวของเรา 

• เมือ่คณุเขา้รว่มการประกวด การสง่เสรมิการขาย การชงิโชค การส ารวจ หรอืการสง่เสรมิการขายอืน่ ๆ 

• เมือ่คณุสรา้งบัญชธีรุกจิกบัเรา 

• เมือ่คณุสั่งซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

• เมือ่คณุลงทะเบยีนการซือ้ผลติภณัฑ ์Chemours ของคณุ สง่บัตรรับประกนั หรอืสื่อสารกบัเราในลักษณะอืน่เกีย่วกบัผลติภณัฑ์

หรอืบรกิาร 

• เมือ่เราท าการวจิัยตลาด และพบคณุทีง่านแสดงสนิคา้หรอืงานกจิกรรมอืน่ 

• เมือ่คณุใหร้ายละเอยีดส่วนบคุคลกบัทมีนักลงทนุสัมพันธข์องเรา 

• เมือ่คณุเยีย่มชมหนึง่ในสาขาของเราและตอ้งระบตัุวตนของคณุเพื่อรับสทิธิก์ารเขา้ถงึ 

• ผา่นเบราวเ์ซอรข์องคณุ 

mailto:Privacy-office@chemours.com
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• การใชค้กุกี ้

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

 

เรำใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของคุณอยำ่งไร 

Chemours ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่จดุประสงค์พืน้ฐานสีป่ระการ: เพือ่ตอบสนองค าขอของคณุ ท าสัญญาซือ้หรือขายใหเ้สร็จ

สมบรูณ์ เพือ่ด าเนนิธรุกจิของเราและปรับปรงุประสบการณ์ออนไลน์ของคณุ เพือ่ปฏบิัตติามขอ้ผูกพันทางกฎหมาย 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

 

เรำแบง่ปนัขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณกบัใครและเหตผลทีแ่บง่ปนัขอ้มูลน ัน้ 

เราไมข่าย โอน หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเกบ็รวบรวมจากและเกีย่วกบัคณุ ยกเวน้การใชง้านเทา่ทีจ่ าเป็นในการปฏบิัตติามขอ้

ผกูพันทางธรุกจิของเราตามทีอ่ธบิายไวใ้นค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับน้ี หรือเพือ่ใหก้ารเปิดเผยทีร่อ้งขอหรอืไดรั้บอนุญาต

จากคณุเป็นไปตามความยนิยอมลว่งหนา้ทีช่ัดเจนของคณุ 

 
เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามความจ าเป็นเพื่อท าธรุกรรมใด ๆ  ทีค่ณุรอ้งขอหรืออนุญาตใหเ้สร็จสิน้ นอกจากนี้ เราแบง่ปันขอ้มลู

สว่นบคุคลในเครอื Chemours และบรษัิทในเครอืและกบัผูข้ายหรอืตัวแทนทีท่ างานในนามของเราเพื่อจดุประสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นค าแถลง

น้ี 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ตวัเลอืก / ทำงเลอืก / กำรควบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ  
ตวัเลอืกของคุณเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณของ Chemours 
Chemours ใหค้ณุมตัีวเลอืกมากมายเกีย่วกบัการใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุของ Chemours เพือ่จดุประสงคท์าง

การตลาด เราจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อจดุประสงคท์างการตลาดโดยไดรั้บความยนิยอมจากคณุกอ่นเทา่นัน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

 
ค ำขอกำรเขำ้ถงึของเจำ้ของขอ้มูล 

คณุสามารถเขา้ถงึ เปลีย่นแปลง หรอืระงับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดอ้ยา่งไร 

หากคณุตอ้งการตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุัน ระงับ ลบ หรอืจ ากดัการใชข้อ้มลูสว่นตัวของ Chemours ในลักษณะอืน่ซึง่เคย

ใหไ้วก้บั Chemours กอ่นหนา้นี้ คณุสามารถตดิตอ่ศนูยก์ารจัดการขอ้สอบถาม Chemours 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

 

กำรแจง้ขอ้รอ้งเรยีน 

Chemours มุง่มั่นทีจ่ะแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมหรอืการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ บคุคลทีม่ขีอ้สงสัยหรอืขอ้รอ้งเรยีน

เกีย่วกบันโยบายความเป็นสว่นตัวของเราไดรั้บการสนับสนุนใหต้ดิตอ่ Chemours กอ่นไดท้ี ่Privacy-Office@chemours.com  

นอกจากนี้คณุยังสามารถตดิตอ่หน่วยงานคุม้ครองขอ้มลู / หน่วยงานก ากบัดแูลในประเทศทีค่ณุอาศัยอยูป่ระจ าหรอืสถานทีท่ างาน 

รายการจากการประชมุระหวา่งประเทศของคณะกรรมาธกิารดา้นการคุม้ครองขอ้มลูและความเป็นสว่นตัวมอียูท่ีน่ี่: 

https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/ 

 

 

ขอ้มูลควำมเป็นสว่นตวัทีส่ ำคญัอืน่ ๆ 

 
กำรรกัษำควำมปลอดภยั 

Chemours ใชม้าตรการทางองคก์ร ทางเทคนคิ และทางการบรหิารที่สมเหตสุมผลเพือ่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลภายใตก้ารควบคมุของ 

Chemours 

น่าเสยีดายทีไ่มม่กีารสง่ขอ้มลูผา่นอนิเทอรเ์น็ตหรือระบบจัดเกบ็ขอ้มลูที่สามารถรับประกนัความปลอดภยัได ้ 100% หากคณุมเีหตผุลที่

เชือ่ไดว้า่การสือ่สารระหวา่งกนัของคณุกบั Chemours จะไมป่ลอดภยัอกีตอ่ไป (ตัวอยา่งเชน่ หากคณุรูส้กึวา่การรักษาความปลอดภยัของ

https://www.chemours.com/contact-us/index.html
mailto:Privacy-Office@chemours.com
https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/
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บัญชทีีค่ณุมกีบั Chemours นัน้ถกูลว่งล ้า) โปรดแจง้ให ้ Chemours ทราบทันทโีดยตดิตอ่ Chemours ตามสว่น "ตดิตอ่ Chemours" 

ดา้นลา่ง 

 

ระยะเวลำเก็บรกัษำ 

เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในระยะเวลาทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รรลจุดุประสงคต์ามทีส่รปุสว่นส าคัญไวใ้นค าแถลงเกีย่วกบัความ

เป็นสว่นตัวฉบับน้ี เพือ่ด าเนนิการบรกิารทีค่ณุไดร้อ้งขอ หรือทีค่ณุไดรั้บความยนิยอม หรอืระยะเวลาการเกบ็รักษาทีย่าวนานกวา่ตามที่

จ าเป็นส าหรับจดุประสงคท์างธรุกจิและกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ 

 
กำรถำ่ยโอนขำ้มพรมแดน 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอาจถกูจัดเกบ็และประมวลผลในประเทศใด ๆ ทีเ่รามสีิง่อ านวยความสะดวกหรือทีเ่ราวา่จา้งผูใ้หบ้รกิาร และโดย

การใชเ้วบ็ไซตห์รอืแอป Chemours คณุยนิยอมใหม้กีารถา่ยโอนขอ้มลูไปยังประเทศตา่ง ๆ นอกประเทศทีค่ณุอาศัยอยู ่ รวมไปถงึไปยัง

สหรัฐอเมรกิา ซึง่อาจมกีฎการคุม้ครองขอ้มลูทีแ่ตกต่างจากในประเทศของคณุ การถา่ยโอนดังกล่าวถูกควบคมุโดยสัญญาผูค้วบคมุตอ่ผู ้

ควบคมุภายในระหวา่งนติบิคุคล Chemours และผา่นขอ้ตกลงการถา่ยโอนขอ้มลูกบับคุคลภายนอกที่ไมใ่ชบ่รษัิทในเครอื 

กำรถำ่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของสหภำพยุโรปไปยงัสหรฐัอเมรกิำ 

เมือ่ตอ้งการใหก้ารถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของสหภาพยโุรปไปยังสหรัฐอเมรกิายังไดรั้บการคุม้ครองโดย Chemours ผา่นการรับรอง

การคุม้ครองความเป็นสว่นตัวในการโอนขอ้มลูและโดยการใชข้อ้สัญญามาตรฐานของสหภาพยโุรปเมือ่ถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของ

สหภาพยโุรปไปยังหน่วยงานและบคุคลทีไ่มม่กีารรับรองการคุม้ครองความเป็นสว่นตัวในการโอนขอ้มลู หรอืกลไกการถ่ายโอนขอ้มลูที่

สอดคลอ้งกบัสหภาพยโุรปทีค่ลา้ยกนัทีเ่ตรยีมไวพ้รอ้มแลว้ 

 
ขอ้มูลทีต่อ้งเก็บเป็นควำมลบั 

ยกเวน้ในกรณีทีจ่ าเป็นตามกฎหมาย เราขอใหค้ณุไมส่ง่และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งเกบ็เป็นความลับใด ๆ ให ้ Chemours - 

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้ก าเนดิทางเชือ้ชาตหิรอืชาตพัินธุ ์ ความคดิเห็นทางการเมอืง ความเชือ่ทางศาสนาหรอืปรัชญา สถานะสมาชกิ

สหภาพแรงงาน สขุภาพ หรือชวีติทางเพศหรอืรสนยิมทางเพศ - บนหรอืผา่นเวบ็ไซตห์รือแอปหรอืลักษณะอืน่ไปยัง Chemours 

 
กำรใชเ้ว็บไซตโ์ดยเยำวชน 

Chemours มุง่มั่นทีจ่ะปกป้องความตอ้งการความเป็นสว่นตัวของเยาวชน และเราสนับสนุนใหบ้ดิามารดาและผูป้กครองรว่มมบีทบาท

อยา่งแข็งขันในกจิกรรมออนไลน์ของเยาวชน Chemours ไมไ่ดม้มีุง่หมายใหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่สบิหก (16) ปี ใชเ้วบ็ไซตห์รอืแอป หรอืเกบ็

รวบรวมขอ้มลูจากเยาวชนเพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องการขายผลติภณัฑห์รอืบรกิาร Chemours มสีว่นรว่มในโปรแกรมการศกึษา

บางรายการ อยา่งเชน่ วทิยาศาสตรแ์ละความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มในการสนับสนุนโรงเรยีนและชมุชน 

 

ทีอ่ยูไ่อพ ี

“ทีอ่ยูไ่อพ”ี ของคณุคอืหมายเลขทีก่ าหนดใหก้บัคอมพวิเตอรท์ีค่ณุใชง้านโดยผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) ของคณุโดยอตัโนมัต ิทีอ่ยู่

ไอพจีะถกูระบแุละบันทกึโดยอตัโนมัตใินไฟลบ์ันทกึของเซริฟ์เวอร์ Chemours เมือ่ใดกต็ามทีผู่ใ้ชเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต ์Chemours ใชท้ีอ่ยู่

ไอพเีพือ่ตรวจสอบการใชง้านเวบ็ไซตแ์ละปรับปรงุประสบการณ์ออนไลน์ของคณุใหด้ขีึน้ เมือ่คณุเยีย่มชมหรอืออกจากบรกิารของเรา 

(รวมถงึปล๊ักอนิหรือคกุกีข้องเราหรือเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกนัในเวบ็ไซตข์องผูอ้ืน่) เราจะไดรั้บ URL ของทัง้เวบ็ไซตท์ีค่ณุมาและทีค่ณุ

ไปตอ่ไป นอกจากนี้เรายังไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัทีอ่ยูไ่อพขีองคณุ พร็อกซีเซริฟ์เวอร ์ระบบปฏบิัตกิาร เวบ็เบราวเ์ซอร ์และสว่นเสรมิตัวระบุ

อปุกรณ์และคณุสมบัต ิและ/หรอื ISP หรอืผูใ้หบ้รกิารมอืถือของคณุ หากคณุใชบ้รกิารของเราจากอปุกรณ์มอืถอื อปุกรณ์นัน้อาจสง่ขอ้มลู

เกีย่วกบัต าแหน่งของคณุใหเ้รา ในอปุกรณ์สว่นใหญ ่คณุสามารถตัง้ค่าเพือ่ป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูต าแหน่งทีตั่ง้สง่มาถงึเราได ้และเราเคารพ

การตัง้ค่าของคณุ 

 
กำรโฆษณำบนอนิเทอรเ์น็ต 

Chemours และผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายนอกของ Chemours ใชคุ้กกี ้ แท็กพกิเซล เวบ็บคีอน GIF แบบโปรง่ใส หรอืเทคโนโลยทีี่

คลา้ยกนัเพือ่ตดิตามการกระท าของผูใ้ชเ้วบ็ไซตแ์ละผูรั้บอเีมลในเวบ็ไซตท์ีไ่มไ่ดเ้ป็นพันธมติรหลังจากทีเ่วลาผา่นไประยะหนึง่ เพื่อท าให ้

ประสบการณ์ของคณุบนเวบ็ไซตม์คีวามเฉพาะตัว โดยน าเสนอโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุมากกวา่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

 
กำรปรบัปรงุค ำแถลงเกีย่วกบัควำมเป็นสว่นตวัฉบบันีใ้หเ้ป็นปจัจบุนั 

เราอาจเปลีย่นแปลงค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับน้ี โปรดดวูนัทีแ่กไ้ขปรับปรงุในหนา้นี้เพื่อดวูา่ค าแถลงเกีย่วกบัความเป็น

สว่นตัวฉบับน้ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรงุครัง้ลา่สุดเมือ่ใด การเปลีย่นแปลงค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับน้ีจะมผีลเมือ่เราประกาศค า
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แถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับทีแ่กไ้ขปรับปรงุแลว้บนเวบ็ไซตห์รือแอป การใชง้านเวบ็ไซตห์รอืแอปของคณุหลังจากการ

เปลีย่นแปลงเหลา่นี้ หมายความวา่คณุยอมรับค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับทีแ่กไ้ขปรับปรงุแลว้ 

 

 
กำรตดิตอ่ CHEMOURS 

หากคณุมคี าถามหรอืค าขอเกีย่วกบัค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับน้ี กรณุาตดิตอ่ Chemours ที ่ ศนูย์การจัดการขอ้สอบถาม 

Chemours หรอืโปรดเขยีนจดหมายสง่ไปยังทีอ่ยูต่อ่ไปน้ี: 

 
Chemours Inquiry Management Center 

1007 N Market Street Wilmington, DE19898  

อเีมล: Privacy-office@chemours.com 

 
โปรดระบชุือ่และทีอ่ยูท่ีค่ณุตอ้งการใหเ้ราตอบ พรอ้มดว้ยชือ่ของเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
แกไ้ขปรบัปรงุคร ัง้ลำ่สุด: 6 เมษำยน 2018 

 

 

https://www.chemours.com/contact-us/index.html
https://www.chemours.com/contact-us/index.html
mailto:Privacy-office@chemours.com
mailto:ffice@chemours.com
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

“ขอ้มูลสว่นบุคคล” ส ำหรบัเรำแลว้หมำยถงึอะไร 

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” คอืขอ้มลูทีร่ะบตัุวคณุในฐานะบคุคล หรอืทีส่ามารถใชเ้พือ่ระบตัุวคณุเมือ่ไดร้วมกบัขอ้มลูอืน่ ๆ ทีม่เีกีย่วกบัคณุ เรา

เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่คณุสือ่สารระหวา่งกนักบัเราทางออนไลน์และมสีว่นรว่มในโอกาสต่าง ๆ มากมายทีเ่ราจัดให ้ เราอาจ

รวมขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเกบ็รวบรวมเกีย่วกบัคณุกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่คณุใหแ้ก ่ Chemours ผา่นทางแหลง่ขอ้มลูอืน่ ๆ อยา่งเชน่ 

การลงทะเบยีนผลติภณัฑ ์ การสอบถามหรือกจิกรรมทางการตลาด เราจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลแบบรวมตามค าแถลงเกีย่วกบัความเป็น

สว่นตัวฉบับน้ีตราบเทา่ทีม่กีารรวมเขา้ดว้ยกนั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” คอืขอ้มลูทีร่ะบตัุวคณุในฐานะบคุคล หรอืทีส่ามารถใชเ้พือ่ระบตัุวคณุเมือ่ไดร้วมกบัขอ้มลูอืน่ ๆ ทีม่เีกีย่วกบัคณุ 

อยา่งเชน่: 

 
ขอ้มลูทีค่ณุใหโ้ดยสมัครใจ 

• ชือ่ 

• ทีอ่ยูไ่ปรษณีย ์(รวมถงึทีอ่ยูเ่รยีกเกบ็เงนิและที่อยูจั่ดสง่) 

• หมายเลขโทรศัพทห์รือโทรสาร 

• อเีมล 

• หมายเลขบัตรเครดติและเดบติ 

• หมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของผูข้าย 

• หมายเลขประจ าตัวประชาชน อยา่งเชน่ หมายเลขประกนัสังคม 

• ขอ้มลูทางการเงนิเมือ่คณุสมัครเครดติ 

• ประวตักิารซือ้ 

• ขอ้มลูชวีมติเิมือ่คณุจ าเป็นตอ้งเขา้ถงึต าแหน่งทีตั่ง้ (ตัวอยา่งเชน่) 

• ขอ้มลูประชากรและขอ้มลูอืน่ ๆ ทีค่ณุใหไ้ว ้

 
ขอ้มลูทีเ่ราเกบ็รวบรวมโดยอตัโนมัต ิ 

ไอพี (IP Address) 

ขอ้มลูเบราวเ์ซอร์ 

ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมผา่นคกุกี ้พกิเซลแท็ก และเทคโนโลยอีืน่ ๆ 

 

ยอ้นกลบั 
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เรำเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลจำกและเกีย่วกบัคุณอยำ่งไร 

Chemours เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่คณุสือ่สารระหวา่งกนักบัเราทางออนไลน์และมสีว่นร่วมในโอกาสต่าง ๆ มากมายทีเ่ราจัด

ให ้ตัวอย่างเชน่: 

• เมือ่คณุเยีย่มชมเวบ็ไซตห์รอืบัญชโีซเชยีลมเีดยีของเรา หรือใชแ้อปของเราหรือเขา้รว่มในหนึง่ในบล็อกหรอืกระดาน

สนทนาของเรา 

• เมือ่คณุสรา้งบัญชผีูใ้ชอ้อนไลน์กบัเรา 

• เมือ่คณุลงทะเบยีนเพือ่การสมัครสมาชกิ เขา้ร่วมกระดานสนทนาเทคโนโลยขีองเรา หรอือนุญาตใหเ้ราสือ่สารกบัคณุใน

ลักษณะอืน่กต็าม 

• เมือ่คณุตดิตอ่เราส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

• เมือ่คณุแจง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืค าถาม ตัวอยา่งเชน่ แจง้ทางสายด่วนของเราหรอืที่อยูอ่เีมลความเป็นสว่นตัวของเรา 

• เมือ่คณุเขา้รว่มการประกวด การสง่เสรมิการขาย การชงิโชค การส ารวจ หรอืการสง่เสรมิการขายอืน่ ๆ 

• เมือ่คณุสรา้งบัญชธีรุกจิกบัเรา 

• เมือ่คณุสั่งซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

• เมือ่คณุลงทะเบยีนการซือ้ผลติภณัฑ ์Chemours ของคณุ สง่บัตรรับประกนั หรือสือ่สารกบัเราในลักษณะอืน่เกีย่วกบั

ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

• เมือ่เราท าการวจิัยตลาด และพบคณุทีง่านแสดงสนิคา้หรอืงานกจิกรรมอืน่ 

• เมือ่คณุใหร้ายละเอยีดส่วนบคุคลกบัทมีนักลงทนุสัมพันธข์องเรา 

• เมือ่คณุเยีย่มชมหนึง่ในสาขาของเราและตอ้งระบตัุวตนของคณุเพื่อรับสทิธิก์ารเขา้ถงึ 

• ผา่นเบราวเ์ซอรข์องคณุ 

• การใชค้กุกี ้
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

• ผา่นเบราวเ์ซอรข์องคณุ: เบราวเ์ซอรส์ว่นใหญจ่ะเกบ็รวบรวมขอ้มลูบางอยา่ง อย่างเชน่ ทีอ่ยูก่ารควบคมุการเขา้ถงึสือ่ 

(MAC) ของคณุ ประเภทคอมพวิเตอร ์ (Windows หรอื Macintosh) ความละเอยีดหนา้จอ รุน่ของระบบปฏบิัตกิาร และ

ประเภทและรุน่ของเบราวเ์ซอร์อนิเทอรเ์น็ต 

• การใชค้กุกี:้ มขีอ้มลูเพิม่เตมิใน https://www.chemours.com/cookie-policy/ 

• การใชแ้ท็กพกิเซล เวบ็บคีอน GIF แบบโปรง่ใส หรอืเทคโนโลยอีืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั: สิง่เหลา่น้ีอาจใชใ้นการเชือ่มตอ่กบั

หนา้เวบ็ไซตบ์างสว่นและขอ้ความอเีมลทีม่รีปูแบบ HTML ในหลายสิง่หลายอยา่งนัน้ เพื่อตดิตามการกระท าของผูใ้ช ้

เวบ็ไซตแ์ละผูรั้บอเีมล วดัความส าเร็จของแคมเปญทางการตลาดของ Chemours และรวบรวมสถติเิกีย่วกบัการใชง้าน

เวบ็ไซตแ์ละอัตราการตอบสนอง 

• ไอพจีะไดรั้บการระบแุละบันทกึโดยอัตโนมัตใินไฟลบ์ันทกึของเซริฟ์เวอร ์ Chemours เมือ่ใดกต็ามทีผู่ใ้ชเ้ยีย่มชมเวบ็ไซต ์

พรอ้มกบัเวลาของการเยีย่มชม และหนา้เวบ็ทีเ่คยเยีย่มชม การเกบ็รวบรวมทีอ่ยูไ่อพเีป็นวธิปีฏบิัตมิาตรฐานบนอนิเทอรเ์น็ต

และไดรั้บการด าเนนิการโดยอตัโนมัตใินหลาย ๆ เวบ็ไซต์ 

ยอ้นกลบั 

 

เรำใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของคุณอยำ่งไร 

Chemours ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่จดุประสงคพ์ืน้ฐานสีป่ระการ: เพื่อตอบสนองค าขอของคณุ ท าสัญญาซือ้หรอืขายให ้

เสร็จสมบรูณ์ เพือ่ด าเนนิธรุกจิของเราและปรับปรงุประสบการณ์ออนไลน์ของคณุ เพือ่ปฏบิัตติามขอ้ผกูพันทางกฎหมาย 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

จดุประสงคต์ามการปฏบิัตติามขอ้ตกลงหรือมาตรการกอ่นสัญญา 

• เมือ่มคีวามจ าเป็นส าหรับการปฏบิัตติามสัญญาหรอืเพือ่ตอบสนองค าขอของคณุ 

• ตอบขอ้ซักถามของคณุและท าตามค าขอของคณุ อยา่งเชน่ สง่การแจง้เตอืนทางอเีมลถงึคณุ 

• ด าเนนิการสั่งซือ้ใหเ้สร็จสมบรูณ์ ตัวอยา่งเชน่ เพื่อด าเนนิการช าระเงนิของคณุ ไดจั้ดสง่ค าสั่งซือ้ของคณุใหแ้กค่ณุ สื่อสาร

กบัคณุเกีย่วกบัการซือ้ของคณุ และจัดใหม้บีรกิารลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งแกคุ่ณ 

• ในการสง่ขอ้มลูส าคัญเกีย่วกบัเวบ็ไซตห์รือแอป การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด เงือ่นไข และนโยบายและ/หรอืขอ้มลูการดแูล

ระบบอืน่ ๆ ของ Chemours 

https://www.chemours.com/cookie-policy/
https://www.chemours.com/cookie-policy/
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• ท าใหป้ระสบการณ์ของคณุบนเวบ็ไซตเ์ป็นเฉพาะตัวโดยน าเสนอผลติภัณฑแ์ละขอ้เสนอทีป่รับใหเ้หมาะกบัคณุ  

• อนุญาตใหค้ณุมสีว่นร่วมการชงิโชค การแขง่ขัน และการสง่เสรมิการขายทีค่ลา้ยกนั และจัดการกจิกรรมเหลา่นี้ กจิกรรม

เหลา่นี้บางอยา่งมกีฎเพิม่เตมิ ซึง่อาจมขีอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีีเ่ราใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ดังนัน้เราขอ

แนะน าใหอ้า่นกฎเหลา่นี้อยา่งละเอยีด 

• อนุญาตใหค้ณุสง่ขอ้ความถงึบคุคลหรือเพือ่นคนอืน่ ๆ ผ่านทางเวบ็ไซตห์รอืแอป โดยการใชฟั้งกช์ันน้ี คณุก าลังบอก 

Chemours วา่คณุมสีทิธ ิใ์ชแ้ละใหช้ือ่และทีอ่ยูอ่เีมลของบคุคลอืน่แก ่Chemours 

• อนุญาตใหค้ณุสือ่สารและสือ่สารระหวา่งกันกบัผูอ้ ืน่ผา่นทางเวบ็ไซต์หรือแอป (ตัวอย่างเชน่ ผา่นบล็อก กระดานขอ้ความ 

ฟังกช์ั่นการสง่ขอ้ความ ฟังกช์ั่นการแชท ประวตัโิดยยอ่ หรอืโซเชยีลมเีดยีอืน่ ๆ) 

• อนุญาตใหค้ณุลงทะเบยีนและเขา้รว่มกระดานสนทนาเทคโนโลยแีละงานกจิกรรมอืน่ ๆ กบั Chemours 

 

จดุประสงคภ์ายในกรอบของผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายในสว่นของเราหรือของบคุคลภายนอก 

• เราประมวลผลขอ้มลูของคณุเมือ่ใดกต็ามทีจ่ าเป็นเพือ่ปกป้องผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายของเราหรอืของ

บคุคลภายนอก โดยท าไดด้ีกวา่การปฏบิัตติามขอ้ตกลงจรงิ (ล่วงหนา้) ทีค่าดไว ้ ขอ้มลูของคณุจะตอ้งถูกประมวลผลตราบ

เทา่ทีค่ณุไมไ่ดม้ผีลประโยชน์ทับซอ้นใด ๆ กบัการประมวลผลดังกลา่วเทา่นัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่จดุประสงคดั์งตอ่ไปนี้ 

• เมือ่การประมวลผลมคีวามจ าเป็นส าหรับผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายของเราเพื่อปรับปรงุบรกิาร แคมเปญและเวบ็ไซต์

ของเราใหด้ขีึน้ 

• เพือ่ท าใหจ้ดุประสงคท์างธรุกจิของ Chemours สามารถท าได ้อย่างเชน่ การวเิคราะหข์อ้มลู การตรวจสอบ การวจิัยและ

พัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่ การปรับปรงุเวบ็ไซตข์อง Chemours ใหด้ขีึน้ การปรับปรงุบรกิารของ Chemours การพัฒนางาน

กจิกรรมทางการตลาด การระบแุนวโนม้การใชง้านและก าหนดความมปีระสทิธผิลของแคมเปญสง่เสรมิการขายของ 

Chemours หากเป็นไปได ้ เราจะใชข้อ้มลูทีไ่มร่ะบชุือ่เพื่อจดุประสงคเ์หลา่น้ี แตใ่นกรณีทีเ่ราใชห้รอืรวมเขา้กบัขอ้มลูสว่น

บคุคล เราจะปฏบิัตติามค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับน้ีตราบเท่าทีม่ขีอ้มลูสว่นบคุคล 

• ในการเขา้ถงึระบบและสิง่อ านวยความสะดวกของเราโดยปลอดภยั 

• Chemours ใชไ้อพสี าหรับจดุประสงคต์า่ง ๆ อยา่งเชน่ การค านวณระดับการใชง้านเวบ็ไซต ์ การชว่ยวนิจิฉัยปัญหา

เซริฟ์เวอร ์การจัดการเวบ็ไซต ์และการน าเสนอเนื้อหาทีป่รับใหเ้หมาะกับประเทศของคณุ 

 

จดุประสงคภ์ายในกรอบความยนิยอมของคณุ 

• ดว้ยความยนิยอมของคณุคณุมสีทิธ ิถ์อนความยนิยอมของคณุไดต้ลอดเวลา 

(http://pages.chemours.com/Subscription-Center.html) 

• สง่การสือ่สารการตลาดทีค่ณุเชือ่วา่อาจเป็นทีส่นใจของคณุ รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบังานแสดงสนิคา้ใหแ้กค่ณุ เมือ่คณุเลอืกที่

จะรับการสือ่สารดังกล่าว 

 

จดุประสงคภ์ายในกรอบของการปฏบิัตติามขอ้ผกูพันทางกฎหมาย 

• ตามทีเ่ราเชือ่วา่จ าเป็นหรือเหมาะสม: (ก) ภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ รวมถงึกฎหมายนอกประเทศทีค่ณุอยู ่(ข) เพือ่ปฏบิัติ

ตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) เพือ่ตอบสนองตอ่ค ารอ้งขอจากหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานรัฐบาลรวมถงึ

หน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานรัฐบาลนอกประเทศทีค่ณุอยู่ (ง) เพื่อบังคับใชข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขของ Chemours 

(จ) เพือ่ปกป้องการด าเนนิงานของ Chemours (ฉ) เพือ่ปกป้องสทิธิ ์ความเป็นสว่นตัว ความปลอดภยั หรอืทรัพยส์นิของ 

Chemours คณุหรอืผูอ้ ืน่ และ (ช) เพือ่อนุญาตให ้ Chemours ด าเนนิการแกไ้ขจนบรรลคุวามส าเร็จหรือจ ากดัความ

เสยีหายทีเ่ราอาจประสบ (ซ) หากเราคดิวา่จ าเป็นส าหรับจดุประสงค์ดา้นความปลอดภยัหรือเพื่อสบืสวนการฉอ้โกงหรือ

การละเมดิอืน่ ๆ ทีเ่ป็นไปไดข้องนโยบายความเป็นสว่นตัวน้ีและ/หรอืความพยายามทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อธรุกจิหรอืผูเ้ยีย่ม

ชมของเรา 

• เมือ่การประมวลผลมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิัตติามขอ้ผกูพันทางกฎหมาย 

 

ยอ้นกลบั 

  

http://pages.chemours.com/Subscription-Center.html


 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 4 จาก 7 

 
 

 
 

เรำแบง่ปนัขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณกบัใครและเหตผลทีแ่บง่ปนัขอ้มูลน ัน้ 

เราไมข่าย โอน หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเกบ็รวบรวมจากและเกีย่วกบัคณุ ยกเวน้การใชง้านเทา่ทีจ่ าเป็นในการปฏบิัตติามขอ้

ผกูพันทางธรุกจิของเราตามทีอ่ธบิายไวใ้นค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับน้ี หรอืเพือ่ใหก้ารเปิดเผยทีร่อ้งขอหรือไดรั้บอนุญาต

จากคณุเป็นไปตามความยนิยอมลว่งหนา้ทีช่ัดเจนของคณุ 

 
เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามความจ าเป็นเพื่อท าธรุกรรมใด ๆ ทีค่ณุรอ้งขอหรอือนุญาตใหเ้สร็จสิน้ นอกจากนี้ เราแบง่ปัน

ขอ้มลูสว่นบคุคลในเครือ Chemours และบรษัิทในเครอืและกบัผูข้ายหรอืตัวแทนทีท่ างานในนามของเราเพื่อจดุประสงคท์ีอ่ธบิายไว ้

ในค าแถลงนี้ 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

การเปิดเผยขอ้มลูตอ่บคุคลทีส่ามตามการยนิยอมหรือค าขอดว่นของคณุ+ 

• เมือ่คณุเขา้รว่มคณุสมบัตบินเวบ็ไซต ์ Chemours แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีหรอืแอปทีใ่หโ้อกาสในการสือ่สารระหวา่งกนั

กบั Chemours และกบัผูอ้ ืน่ (ตัวอย่างเชน่ บล็อก กระดานขอ้ความ ฟังกช์ั่นการสง่ขอ้ความ ฟังกช์ันแชท ประวัตโิดยยอ่ 

หรอืโซเชยีลมเีดยีอืน่ ๆ) โปรดระวงัวา่ขอ้มลูใด ๆ ทีค่ณุสง่ รวมถงึชือ่ต าแหน่งทีตั่ง้และทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ อาจเปิดเผยแบบ

สาธารณะแกผู่อ้ ืน่ เราจะไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้มลูใด ๆ ทีค่ณุเลอืกทีจ่ะสง่ผา่นคณุสมบัตเิหลา่น้ี และเราไมแ่นะน าใหค้ณุ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ทีต่อ้งเกบ็เป็นความลับ (อยา่งเชน่ ขอ้มลูสขุภาพหรอืขอ้มลูบัตรเครดติ) ผ่านคณุสมบัติ

เหลา่นี้ หากคณุใชค้ณุสมบัตเิหลา่น้ี ขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุอาจยังคงอยูใ่นเวบ็ไซตห์รอืแอปแมห้ลังจากทีค่ณุหยดุการ

ใชง้านเวบ็ไซตห์รอืแอปแลว้กต็าม 

• เพือ่ระบตัุวคณุกบัทกุคนทีค่ณุสง่ขอ้ความผา่นเวบ็ไซตห์รอืหนึง่ในบัญชโีซเชยีลมเีดยีของเรา 

 

การเปิดเผยขอ้มลูใหก้บับรษัิทในเครือและบรษัิทยอ่ยของเรา 

• ภายในกลุม่ Chemours เพือ่จุดประสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับน้ี The Chemours Company 

และบรษัิทในเครอืในพืน้ทีท่ีค่ณุสือ่สารระหวา่งกนัมคีวามรับผดิชอบรว่มกนัในการจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลทีใ่ชร้ว่มกนั 

 
การเปิดเผยตอ่ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายนอกซึง่กระท าการในนามของเรา 

• แกผู่ใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายนอกของ Chemours ทีจ่ัดใหม้บีรกิาร อย่างเชน่ การโฮสตเ์วบ็ไซต ์การวเิคราะหข์อ้มลู การ

ด าเนนิการช าระเงนิ การปฏบิัตติามค าสั่งซือ้ การจัดจ าหน่ายผลติภณัฑ ์ การจัดหาโครงสรา้งพืน้ฐาน บรกิารดา้นไอท ี การ

บรกิารลกูคา้ บรกิารสง่อเีมล การรักษาความปลอดภยัของต าแหน่งทีตั่ง้ การประมวลผลบัตรเครดติ บรกิารการตรวจสอบ 

และบรกิารอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนัเพือ่ใหส้ามารถใหบ้รกิารได  ้

• แกบ่คุคลภายนอก อยา่งเชน่ ตัวแทนและผูจ้ัดจ าหน่าย เพือ่อ านวยความสะดวกในการขายและการจัดจ าหน่ายผลติภณัฑ์

และบรกิารของ Chemours ซึง่อาจรวมถงึการสื่อสารทางการตลาด 

• แกบ่คุคลภายนอกทีส่นับสนุนการชงิโชค การแขง่ขัน และการสง่เสรมิการขายทีค่ลา้ยคลงึกนั 

• แกบ่คุคลภายนอกในกรณีทีม่กีารปรับโครงสรา้ง การควบรวมกจิการ การขาย การร่วมทนุ การถ่ายโอน หรือการจ าหน่ายอืน่ 

ๆ ของธรุกจิ Chemours สนิทรัพยห์รอืหุน้ทัง้หมดหรอืสว่นหนึง่ส่วนใดหรือทัง้หมด (รวมถงึการลม้ละลายหรอืการด าเนนิคดี

ทีค่ลา้ยกนั) 

 
การเปิดเผยเพื่อจดุประสงคท์างกฎหมายและธรุกจิอืน่ ๆ 

• ตามทีเ่ราเชือ่วา่จ าเป็นหรือเหมาะสม: (ก) ภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ รวมถงึกฎหมายนอกประเทศทีค่ณุอยู ่(ข) เพือ่ปฏบิัติ

ตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) เพื่อตอบสนองต่อค ารอ้งขอจากหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานรัฐบาลรวมถงึ

หน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานรัฐบาลนอกประเทศทีค่ณุอยู่ (ง) เพื่อบังคับใชข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขของ Chemours 

(จ) เพือ่ปกป้องการด าเนนิงานของ Chemours (ฉ) เพือ่ปกป้องสทิธิ ์ความเป็นสว่นตัว ความปลอดภยั หรอืทรัพยส์นิของ 

Chemours คณุหรอืผูอ้ ืน่ และ (ช) เพือ่อนุญาตให ้ Chemours ด าเนนิการแกไ้ขจนบรรลคุวามส าเร็จหรือจ ากดัความ

เสยีหายทีเ่ราอาจประสบ 

ยอ้นกลบั 

  

https://www.chemours.com/Privacy/en_US/chemours-companies.pdf


 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 5 จาก 7 

 
 

 
 

ตวัเลอืก / ทำงเลอืก / กำรควบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณ 

ตวัเลอืกของคุณเกีย่วกบักำรใชแ้ละกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณของ Chemours 

Chemours ใหค้ณุมตัีวเลอืกมากมายเกีย่วกบัการใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุของ Chemours เพือ่จดุประสงคท์าง

การตลาด เราจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อจดุประสงคท์างการตลาดโดยไดรั้บความยนิยอมจากคณุกอ่นเทา่นัน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

โดยการตดิต่อศนูยก์ารจัดการการสอบถาม Chemours คณุสามารถยกเลกิการรับขอ้ความการตลาดอเิล็กทรอนิกสใ์นอนาคตจาก 

Chemours และขอใหเ้ราไมแ่บง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบับคุคลภายนอกทีไ่มใ่ชบ่รษัิทในเครอืเพื่อจดุประสงคท์างการตลาด 

เราจะตอบค าขอของคณุโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้โปรดทราบวา่หากคุณยกเลกิตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ เราจะด าเนนิการตามขัน้ตอน

ทีส่มเหตสุมผลเพือ่แจง้ใหบ้คุคลภายนอกซึง่ไมใ่ชบ่รษัิทในเครอื Chemours ไดแ้บง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อการลบการ

ยนิยอมของคณุแลว้ (กล่าวคือ ทีเ่ราไดใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุแลว้เมือ่วนัทีเ่ราด าเนนิการตามค าขอยกเลกิของคณุ) โปรดทราบ

อกีดว้ยวา่ หากคณุยกเลกิการรับขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาดจาก Chemours เราอาจยังคงสง่ขอ้ความการดูแลระบบทีส่ าคัญ

ใหแ้กค่ณุ และคณุไมส่ามารถยกเลกิการรับขอ้ความเกีย่วกบัการบรหิารจัดการระบบได  ้

 

ยอ้นกลบั 

  

https://www.chemours.com/contact-us/index.html
https://www.chemours.com/contact-us/index.html


 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 6 จาก 7 

 
 

 
 

ค ำขอกำรเขำ้ถงึของเจำ้ของขอ้มูล 

คุณสำมำรถเขำ้ถงึ เปลีย่นแปลง หรอืระงบัขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุไดอ้ยำ่งไร 

หากคณุตอ้งการตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุัน ระงับ ลบ หรือจ ากดัการใชข้อ้มลูสว่นตัวของ Chemours ในลักษณะอืน่ซึง่

เคยใหไ้วก้บั Chemours กอ่นหนา้นี้ คณุสามารถตดิตอ่ศูนยก์ารจัดการขอ้สอบถาม Chemours 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ในค าขอของคณุ กรณุาระบขุอ้มลูทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นแปลง ไมว่า่คณุตอ้งการไมแ่สดงขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุจากฐานขอ้มลู 

Chemours หรอืลักษณะอืน่ให ้Chemours รูว้า่คณุตอ้งการใหม้กีารจ ากดัอะไรในการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของ Chemours เราจะตอบ

ค าขอของคณุโดยไมล่า่ชา้เกนิควร นอกจากนี้เรายังด าเนนิการตามสมควรเพื่อแจง้ใหบ้คุคลภายนอกทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอืซึง่ Chemours 

ไดแ้บง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อขอแกไ้ขหรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลแลว้ 

 

ยอ้นกลบั 

  

https://www.chemours.com/contact-us/index.html


 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 7 จาก 7 

 
 

 
 

กำรโฆษณำบนอนิเทอรเ์น็ต 

Chemours และผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายนอกของ Chemours ใชค้กุกี ้แท็กพกิเซล เวบ็บคีอน GIF แบบโปรง่ใส หรอืเทคโนโลยทีี่

คลา้ยกนัเพือ่ตดิตามการกระท าของผูใ้ชเ้วบ็ไซตแ์ละผูรั้บอเีมลในเวบ็ไซตท์ีไ่มไ่ดเ้ป็นพันธมติรหลังจากทีเ่วลาผา่นไประยะหนึง่ เพื่อท า

ใหป้ระสบการณ์ของคณุบนเวบ็ไซตม์คีวามเฉพาะตัว โดยน าเสนอโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุมากกวา่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ตัวอยา่งเชน่ เราใชผู้ใ้หบ้รกิารบคุคลภายนอกเพื่อน าเสนอผลติภณัฑแ์ละขอ้เสนอทีป่รับใหเ้หมาะกบัความตอ้งการและความสนใจที่

แสดงโดยกจิกรรมออนไลน์ของคณุเมือ่เวลาผา่นไป 

 

เว็บไซตบ์ุคคลภำยนอก 

ค าแถลงเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวฉบับน้ีไมไ่ดแ้กปั้ญหาและเราจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเป็นสว่นตัว ขอ้มลู หรอืการปฏบิัตอิืน่ ๆ ของ

บคุคลภายนอกใด ๆ รวมถงึบคุคลภายนอกทีด่ าเนนิงานเวบ็ไซตใ์ด ๆ ตอ่เวบ็ไซตห์รอืแอปทีม่กีารเชือ่มโยง การรวมการเชือ่มโยงบน

เวบ็ไซตห์รอืแอปไมไ่ดบ้ง่บอกวา่ Chemours รับรองเวบ็ไซตท์ีเ่ชือ่มโยงนัน้ 

 
ผูโ้ฆษณำทีเ่ป็นบุคคลภำยนอก 

Chemours อาจใชบ้รษัิทโฆษณาของบคุคลภายนอกเพือ่แสดงโฆษณาเมือ่คณุเยีย่มชมเวบ็ไซต ์ Chemours โปรดทราบวา่บรษัิท

เหลา่น้ีอาจใชข้อ้มลูเกีย่วกบัการเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องคณุเพือ่จัดใหม้โีฆษณาเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีค่ณุอาจสนใจ ในระหวา่งการ

แสดงโฆษณาในเวบ็ไซตน์ี้ บรษัิทเหลา่นี้อาจวางหรอืจดจ าคกุกีเ้ฉพาะประเภทในเบราวเ์ซอรข์องคณุ หากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ

เกีย่วกบัแนวปฏบิัตน้ีิและเพือ่ทราบตัวเลอืกของคณุเกีย่วกบัการไมย่นิยอมใหบ้รษัิทเหลา่น้ีใชข้อ้มลูของคณุ กรณุาไปที ่

http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp 

 

ยอ้นกลบั 

 

http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp


 
 

 

 
 

 

นโยบำยทีใ่ชบ้งัคบัท ัว่โลกเรือ่งควำมเป็นสว่นตวัของขอ้มูล 

นโยบายนี้ก าหนดขอ้ผกูพันของ Chemours ในการปกป้องความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูสว่นบคุคลที ่Chemours ไดเ้กบ็รวบรวมหรอืใช ้

ในการด าเนนิธรุกจิของ Chemours ขอบเขตของนโยบายน้ีรวมถงึการเก็บรวบรวมและการใชง้านของพนักงาน ลูกคา้ ซัพพลายเออร ์

และขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลภายนอกอืน่ ๆ ในระดับโลก Chemours เองและบรษัิทในเครอืจะก าหนดและรักษากระบวนการทาง

ธรุกจิทีส่อดคลอ้งกบันโยบายนี้ 

 
เรำเคำรพสทิธคิวำมเป็นสว่นตวัของแตล่ะบุคคล 

Chemours ใหค้วามส าคัญกบัความเป็นสว่นตัวและมุง่มั่นทีจ่ะปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็น

สว่นตัวของขอ้มลูสว่นบคุคล Chemours จะตรวจสอบการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการใชง้านและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นครัง้คราวเพื่อให ้

มั่นใจวา่มกีารปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับ 

 

เรำประกำศกำรจดัเก็บขอ้มูลสว่นบุคคล 

Chemours จะประกาศเมือ่มกีารรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างสอดคลอ้งกบักฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ ประกาศทัง้หมดจะอธบิายถงึความ

จ าเป็นตอ้งไดข้อ้มลูและอธบิายวธิใีชข้อ้มลูนัน้ 

 
เรำไดร้บัควำมยนิยอมอยำ่งชดัเจนส ำหรบัขอ้มูลทีต่อ้งเก็บเป็นควำมลบั/กำรเลอืกให ้

เทา่ทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้ังคับก าหนดไว ้Chemours จะรักษาขัน้ตอนในการท าใหม้ั่นใจวา่มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้งเกบ็เป็นความลับ

โดยไดรั้บความยนิยอมอยา่งชัดเจน 

เรำประมวลผลและแจกจำ่ยขอ้มูลทีส่อดคลอ้งกบัประกำศ 

Chemours จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีส่อดคลอ้งกบัประกาศตา่ง ๆ ทีไ่ดใ้หไ้ว ้อยา่งไรกต็าม Chemours อาจตัดสนิใจที่

จะลบคณุสมบัตทิีส่ามารถระบตัุวตนออกจากขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กบ็รวบรวมไดแ้ละขอ้มลูทีไ่ดม้าอาจถกูน าไปใชเ้พือ่จดุประสงคท์าง

สถติ ิประวตัศิาสตร์ วทิยาศาสตร ์หรอือืน่ ๆ ตามกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ 

 
เรำจดัใหม้กีำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล 

Chemours จะใชค้วามพยายามตามสมควรในเชงิพาณิชยเ์พือ่รักษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล และคุม้ครองความสมบรูณ์

ของขอ้มลูดังกลา่ว 

  



 

 

 
 

 
 

เรำจดัใหม้วีธิกีำรเขำ้ถงึและแกไ้ขขอ้มูลแกบุ่คคล  

Chemours จะรักษาขัน้ตอนทีส่มเหตสุมผลในเชงิพาณิชยต์ามกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับส าหรับแตล่ะบคุคลในการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลที่

เกบ็รวบรวมไวแ้ละเมือ่เหมาะสมใหแ้กไ้ขขอ้มลูใด ๆ ทีไ่มถ่กูตอ้งหรือไม่สมบรูณ์หรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลของพวกเขา 

 

เรำก ำหนดใหผู้อ้ ืน่ท ีป่ระมวลผลขอ้มูล Chemours ตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั  

Chemours จะก าหนดใหผู้อ้ ืน่ที่ไดรั้บหรือใหข้อ้มลูสว่นบคุคลจากหรอืถงึ Chemours รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการใหบ้รกิารสนับสนุน 

ใหพ้วกเขาความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลอยา่งเหมาะสม 

 
เรำจดัใหม้วีธิดี ำเนนิกำรกบัขอ้รอ้งเรยีน 

Chemours จะเผยแพรขั่น้ตอนส าหรับการตอบสนองตอ่ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเบีย่งเบนทีอ่าจเกดิขึน้จากขัน้ตอนทีจั่ดท าขึน้เพือ่

ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 

 
เรำจะเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลเมือ่มกีำรรอ้งขอตำมกฎหมำยหรอืค ำส ัง่ศำล  

Chemours จะเป็นไปตามทีไ่ดรั้บอนุญาตหรอืตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรอืค าสั่งศาล เกบ็รวบรวม ใช ้ถา่ยโอน และ/หรอืเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลตามขัน้ตอนทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (ตัวอยา่งเชน่ เกีย่วขอ้งกบัการสอบสวนการบังคับใชก้ฎหมาย) 

 
เรำจะปรบักระบวนกำรทรพัยำกรบุคคลของเรำใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของ Chemours  

Chemours จะปรับกระบวนการทรัพยากรบคุคล นโยบาย วธิปีฏบิัต ิและแนวทางปฏบิัต ิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายนี้ 

 

เรำยงัคงควำมยดืหยุน่ในกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยนี ้

Chemours ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขและปรับปรงุนโยบายน้ีหรอืแนวทางปฏบิัตทิางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ลอดเวลา 

 

หากคณุกงัวลเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของเรา กรณุาตดิตอ่เราที ่Privacy-Office@chemours.com 

 

ยอ้นกลบั 

mailto:Privacy-Office@chemours.com
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