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ประกาศแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวัของ Johnson Controls 

Johnson Controls International plc. และบรษัิทในเครอื (เรยีกรวมวา่ Johnson Controls หรอืเรา) ใหค้วามส าคญักบั 

ความเป็นสว่นตวัของคณุ และมุง่มั่นปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุภายใตแ้นวทางทีเ่หมาะสมในการจัดการขอ้มลูและ 

ก ฎหมายดา้นความเป็นสว่นตวัของขอ้มูล 

 
เพือ่ตอกย า้ถงึการใหค้วามส าคญัดา้นความเป็นสว่นตวัของเรา เราจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑผ์ูกพนัส าหรบั 

อง คก์ร (“BCR”) ข ึน้ โดยเป็นการระบุปณธิานของเราดา้นค วามเป็นสว่นตวั รวมท ัง้นโยบายเกีย่วกบัการ 

ถา่ ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลและสทิธิด์า้นความเป็นสว่นตวัทีเ่กีย่วขอ้ง เป้าหมายส าคญัคอืเพือ่ใหแ้นใ่จวา่ขอ้มูล 

สว่นบุคคลของคุณจะไดร้บัการปกป้องขณะมกีารประมวลผลโดยทมีงานของเราท ัว่โลก BCR นีผ้า่นการ 

รบัรองโดย European Data Protection Authorities ตรวจสอบ BCR ของเราไดจ้า กหนา้หลกัของ 

นโยบายความเป็นสว่นตวั 

 

หวัขอ้: 

 

1. ขอบเขต 

2. เจา้หนา้ทีก่ ากบัดแูลขอ้มลู 

3. หมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบคุคล 

4. หลกัเกณฑท์างกฎหมายในการประมวลผล 

5. เป้าหมายในการประมวลผล 

6. ผูรั้บขอ้มลูสว่นบคุคล 

7. การโอนขอ้มลูระหวา่งประเทศ 

8. การเก็บรักษา 

9. การปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 

10. เว็บไซตข์องเรา 

11. สทิธิข์องคณุ 

12. การใหค้วามยนิยอมและเพกิถอนความยนิยอม 

13. การตดัสนิใจอตัโนมัต ิ

14. การตดิตอ่เรา 

15. การแกไ้ขประกาศแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวัของเรา 

16. ภาคผนวกเฉพาะส าหรับแตล่ะประเทศ 

 

1. ขอบเขต:  

 

ประกาศแจง้นโยบายความเป็นสว่นตัวนีร้ะบวุธิกีารจัดเก็บและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของเรา ขอ้มลูสว่นบคุคลคอืขอ้มู ล 

เกีย่วกบับคุคลทีถ่กูระบตุัวหรอืสามารถระบตุวัได ้บคุคลทีร่ะบตุวัตนไดท้ัง้โดยตรงหรอืโดยออ้ม โดยการอา้งองิกับขอ้มูล 

ระบตุวัตน เชน่ ชือ่ เลขประจ าตวั ขอ้มลูต าแหน่ง รหัสออนไลน ์หรอืปัจจัยอืน่ ๆ ทางกายภาพ ทางจติใจ ทางพันธุกรรม 

ทางจติ ทางเศรษฐกจิ วฒันธรรมหรอืทางสงัคมของบคุคล 

 
เรามกีารรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลหลากหลายชอ่งทางผ่านการด าเนนิธรุกจิตามปกตขิองเรา ทัง้ระบบออนไลนแ์ละ 

ออฟ ไลน์ ซึง่รวมไปถงึกรณีการสัง่ซือ้ผลติภัณฑห์รอืบรกิาร การท าขอ้ตกลงหรอืตดิตอ่กับเรา หรอืการเยีย่มชมหรอื 

ใชง้าน เว็บไซตข์องเรา นอกจากนีเ้รายังรับขอ้มลูสว่นบคุคลจากลกูคา้ของเราเพือ่จัดบรกิารใหแ้กล่กูคา้ 

 

http://www.johnsoncontrols.com/privacy


2  

2. เจา้หนา้ทีก่ ากบัดแูลขอ้มูล: 

 

ระบตุวัหน่วยงานของ Johnson Controls ทีรั่บผดิชอบในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดโ้ดยตดิตอ่กั บ 

เจา้หนา้ทีป่ระสานงานของ Johnson Controls ตรวจสอบรายชือ่จดุใหบ้รกิารของเราจากเว็บไซตก์ลางของ Johnson  

Controls (www.johnsoncontrols.com) หรอืตดิตอ่ส านักงานนโยบายความเป็นสว่นตวัของเรา (privacy@jci.com) 

 

3. หมวดหมูข่องขอ้มูลสว่นบุคคล: 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รารวบรวมและประมวลผลประกอบไปดว้ย: 

 
 ขอ้มลูการตดิตอ่เพือ่ใหเ้ราสามารถตดิตอ่กบัคณุ เชน่ ชือ่ ต าแหน่งงาน อาย ุและค าน าหนา้ ชือ่ผูใ้ช ้

ทีอ่ยูท่างไปรษณีย ์หมายเลขโทรศพัท ์อเีมลแอดเดรสหรอืทีอ่ยูอ่ ืน่ ๆ ทีเ่ราสามารถสง่ขอ้ความ 

ขอ้มลูบรษัิทและขอ้มลูการลงทะเบยีนทีค่ณุแจง้ผา่นทางเว็บไซตข์องเราใหแ้กค่ณุ 

 
 ขอ้มลูความสมัพันธเ์พือ่ชว่ยใหเ้ราสามารถตดิตอ่ธรุกจิกบัคณุ เชน่ ประเภทผลติภัณฑแ์ละ บรกิาร 

ทีค่ณุอาจสนใจ ชอ่งทางการตดิตอ่และผลติภัณฑท์ีค่าดหวงั ภาษา ความน่าเชือ่ถอื 

เงือ่นไขดา้นการตลาดและขอ้มูลเฉพาะบคุคลอืน่ ๆ 

 
 ขอ้มลูการท าธรุกรรมระบวุธิกีารตดิตอ่เราของคณุ รวมทัง้การจัดซือ้ การสอบถาม ขอ้มลูบัญชลีกูคา้ 

ค าสัง่ซือ้และขอ้มลูสญัญาขอ้ตกลง รายละเอยีดการจัดสง่ การออกบลิและขอ้มลูการเงนิ รายละเอยีดภาษี 

ธรุกรรมและประวตักิารตดิตอ่ รวมทัง้ขอ้มลูการใชง้านเว็บไซตข์องเราโดยคณุ 

 
 ขอ้มลูดา้นความปลอดภัยและการควบคมุมาตรฐานเพือ่ชว่ยเราในการปกป้องผลประโยชนข์องเรา 

รวมทัง้ขอ้มูลการตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้น การป้องกนัการฉอ้โกงและการตรวจสอบยนืยันภายใน 

ขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับรักษาความปลอดภัยในพืน้ทีข่องเรา เชน่ บนัทกึวดิโีอ 

 

 ผลติภัณฑข์องเราอาจมกีารจัดเก็บขอ้มูลระบบและขอ้มลูเหตกุารณ์ตา่ง ๆ เกีย่วกบัการตัง้คา่ ก าหนด 

โครงร่างการท างานและการท างานจรรงิ รวมทัง้ขอ้มลูทีจ่ัดเก็บโดยผลติภัณฑข์องเราระ หวา่งการ 

ท างานตามปกต ิขอ้มลูนีอ้าจประกอบไปดว้ยขอ้มลูเซ็นเซอร ์ขอ้มลูอปุกรณ์ ขอ้มลูพืน้ทีก่อ่สรา้ง ขอ้มลูการ 

ใชพ้ลงังาน ขอ้มลูขอ้บกพร่อง ขอ้มลูเหตกุารณ์ ขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม และขอ้มลูภายในหรอืภายนอ กอืน่ ๆ  

และขอ้มลูการใชง้านผลติภัณฑ ์รวมทัง้ขอ้มลูประสทิธภิาพในการท างานของผลติภัณฑ ์ในบางกรณี ขอ้มลูนี้ 

อาจเป็นขอ้มลูสว่นบคุคล ในกรณีของผลติภัณฑว์ดิโีอหรอืผลติภัณฑด์า้นความปลอดภัย ขอ้มลูนีย้ังอาจ 

ครอบคลมุสญัญาณภาพและเสยีงและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ลกัษณะและขอบเขตของขอ้มลูทีจ่ั ดเก็บโดย 

ผลติภัณฑข์องเราจะแตกตา่งกันไปตามประเภทและการท างานของผลติภัณฑ ์และประเภทบรกิารทีใ่ช ้

ภายใตเ้งือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

http://www.johnsoncontrols.com/
mailto:privacy@jci.com
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4. หลกัเกณฑท์างกฎหมายในการประมวลผล: 
 

 การปฏบิตัติามสญัญาขอ้ตกลงกบัลกูคา้และซพัพลายเออรข์องเรา 

 ผลประโยชนข์อง Johnson Controls ตามสมควรเพือ่การด าเนนิธรุกจิตามปกตขิองเรา 

 การปฏบิตัติามเงือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การใหค้วามยนิยอมตามทีก่ าหนดและสอดคลอ้งตามเงือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เพือ่ปกป้องผลประโยชนข์องบคุคล (ตามความเหมาะสมม) และภายใตเ้งือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
5. เป้าหมายในการประมวลผล: 

 

 การปฏบิตัติามค าสัง่ซือ้ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา รวมทัง้การด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

การจัดสง่ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร การใหบ้รกิารลกูคา้ การจัดการบญัชแีละการออกบลิ ความชว่ยเหลอื 

แล ะการฝึกอบรม ประกาศแจง้การอพัเดตผลติภัณฑแ์ละความปลอดภัย และการจัดบรกิารอืน่ ๆ เกีย่วกับ 

การจัดซือ้ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของคณุ 

 
 การปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาขอ้ตกลงของเรา และความสมัพันธข์องคณุอยา่งตอ่เนือ่งทีม่กีบัเรา 

รวมทัง้การตดิตอ่กบัคณุ การวเิคราะหแ์ละปรับปรุงผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่ราน าเสนอ 

การแจง้ใหค้ณุทราบเกีย่วกับผลติภัณฑห์รอืบรกิาร รวมทัง้ขอ้เสนอพเิศษและโปรโมชัน่ตา่ง ๆ 

 
 ก ากบัดแูลความปลอดภัยของเว็บไซตข์องเรา รวมทัง้เครอืขา่ยและระบบการท างานตา่ง ๆ 

รวมทัง้สถานทีต่า่ง ๆ และการป้องกนักรณีฉอ้โกงตา่ง ๆ 

 
 การจัดการเงือ่นไขทางธรุกจิตามปกต ิเชน่ การช าระเงนิ และการจัดการบญัชกีารเงนิ การพัฒนาผลติภัณฑ ์

การจัดการสญัญาขอ้ตกลง การก ากับดแูลเว็บไซต ์การปฏบิตัติามพันธะผกูพัน การก ากบัดแูลองคก์ร 

การตรวจสอบ แจง้ขอ้มลูและการควบคมุมาตรฐานตามกฎหมาย 

 
6. ผูร้บัขอ้มูลสว่นบุคคล: 

 

 บคุคลภายนอก: เราอาจใชบ้คุคลภายนอกเพือ่จัดหาหรอืใหบ้รกิารและรองรับการด าเนนิการใด ๆ  

ในนามของเรา เราอาจเผยแพร่ขอ้มลูสว่นบคุคลแกบ่คุคลภายนอกเหลา่นี้ เพือ่จัดบรกิารและ 

การ ด าเนนิการเหลา่นี้ การประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลดงักลา่วจะเป็นไปตามค าสัง่ด าเนนิการของ เรา 

และภายใตว้ตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวเ้บือ้งตน้ 

 
 ตามทีก่ฎหมายก าหนด: เรายังอาจเผยแพร่ขอ้มลูสว่นบคุคลกับหน่วยงานของรัฐหรอืหน่วยงานตลุาการ 

เจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้ภายใตข้อ้บงัคับดา้ นความ 

ปลอดภัยของประเทศและหน่วยงานบงัคับคด ีรวมทัง้หน่วยงานและตลุาการในประเทศที ่

ขอ้มลูของคณุถกูจัดเก็บไว ้ซึง่อาจอยูภ่ายนอกประเทศตน้ทางของคณุ ในกรณีทีก่ฎหมายใหอ้นุญาตไว ้

เรายังอาจเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหแ้กบ่คุคลภายนอก (รวมทัง้ทีป่รกึษาทางกฎหมาย) 

หากมคีวามจ าเป็นเพือ่การเรยีกรอ้งหรอืปกป้องสทิธิต์ามกฎหมาย หรอืเพือ่บงัคบัใชส้ทิธิ ์ปกป้อง 

ทรัพยส์นิหรอืสทิธิข์องเรา ทรัพยส์นิหรอืความปลอดภัยของบคุคลอืน่ หรอืตามความเหมาะสม 

เพือ่ด าเนนิการตรวจสอบจากภายนอก การควบคมุมาตรฐานและการบร ิหารจัดการองคก์ร 

 
 การผสานและควบรวมกจิการ: อาจมกีารถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยังผูท้ีซ่ ือ้กจิการหรอืทรัพยส์นิบางสว่น 

หรอืทัง้หมดของ Johnson Controls หรอืธรุกจิใด ๆ ของบรษัิท หากมกีารขาย ควบรวม ยุบเลกิหรอื 

ด าเนนิการใด ๆ เกีย่วกับกจิการ 
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 บรษัิทในเครอื: เรายังอาจถา่ยโอนและแชรข์อ้มลูดงักลา่วใหแ้กบ่รษัิทในเครอืของ Johnson Controls 

ภายใตเ้งือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
7. การโอนขอ้มูลระหวา่งประเทศ: 

 

บคุคลภายนอก หน่วยงานในสงักดัและบรษัิทในเครอืทีอ่าจมกีารเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุอาจอยูใ่นพืน้ทีใ่ ด 

ก็ไดท้ั่วโลก ขอ้มลูเหลา่นีจ้งึอาจถกูสง่ไปยังประเทศทีม่มีาตรการป้องกนัความเป็นสว่นตัวแตกตา่งกับประเ ทศ 

ทีพ่ านักของคณุ ในกรณีนี ้เราจะก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดรั้บการป้ องกนั 

อยา่งสมควร เชน่ การก าหนดหลกัเกณฑผ์ูกพันของบรษัิทเพือ่ระบมุาตรฐานขัน้สงูในการประมวลผล  

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีจั่ดเก็บและประมวลผลโดยเราทั่วโลก และการก าหนดเงือ่นไขสสญัญาขอ้ตกลงมาตรฐานเพือ่ 

ปก ป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

 
Johnson Controls พรอ้มปฏบิตักิาร EU-U.S. Privacy Shield Framework และ Swiss-US Privacy Shield 

Framework ตามทีก่ าหนดโดยกระทรวงพาณชิยส์หรัฐฯ ในสว่นของการจัดเก็บ 

ใชแ้ละเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลทีถ่า่ยโอนจากประเทศในสหภาพยโุรป 

สหราชอาณาจักรและสวติเซอรแ์ลนดไ์ปยงัสหรัฐฯ Johnson Controls Inc. รวมทัง้ Johnson Controls APS 

Productions Inc., Johnson Controls Security Solutions LLC, Sensormatic Electronics, LLC, Exacq Technologies 

Inc., Tyco Fire Products LP, ShopperTrak RCT Corporation, WillFire HC LLC และ York International Corp., 

ผา่นการรับรองโดยกระทรวงพาณชิยส์หรัฐฯ วา่ปฏบิตัติามหลกัการ Privacy Shield Principles อยา่งถกูตอ้ง 

หากมขีอ้ขดัแยง้ใด ๆ ระหวา่งเงือ่นไขในประกาศแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวันีแ้ละ Privacy Shield Principles 

เงือ่นไขของ Privacy Shield Principles ใหถ้อืมผีลแทนที ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการ Privacy Shield 

และดขูอ้มลูการรับรองของเราไดท้ี ่https://www.privacyshield.gov/ 

 

Johnson Controls มหีนา้ทีใ่นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บภายใต ้Privacy Shield กอ่นถา่ยโอนขอ้มู ล 

เหลา่นีใ้หแ้กบ่คุคลภายนอกทีเ่ป็นตวัแทนของบรษัิท Johnson Controls มหีนา้ทีภ่ายใต ้Privacy Shield Principles 

ในการรับผดิชอบกรณีทีต่วัแทนของตนประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในลกัษณะทีข่ัดตอ่ Privacy Shield Principles 

ยกเวน้หาก Johnson Controls สามารถพสิจูน์ไดว้า่ตนเองไม่มสีว่นรับผดิชอบตอ่การกระท าดงักลา่ว 

ในบางกรณีคณุอาจขอใหม้กีารใชอ้นุญาตโตตลุาการเพือ่วนิจิฉัยขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ เกีย่วกับการปฏบิตัติาม Privacy Shield 

หากกลไกอืน่ ๆ ของ Privacy Shield ไมส่ามารถยตุขิอ้พพิาทได ้ตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก: 

https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I- introduction The Federal Trade Commission 

มอี านาจในการก ากบัดแูล Johnson Controls ในการปฏบิตัติาม Privacy Shield 

 
8. การเก็บรกัษา: 

 

เราจะเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไวต้ราบเทา่ทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการจัดเก็บ 

โดยปกตติลอดระยะเวลาสญัญาขอ้ตกลง หรอืหลงัจากนีต้ามทีก่ าหนดหมายก าหนดหรอืใหอ้นุญาตไว ้

 

https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction
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9. การปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคล: 

 

มาตรการดา้นความปลอดภัยในการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล เราก าหนดมาตรการดา้นเทคนคิ ทางกายภาพและเชงิ 

โ ครงสรา้งไวเ้พือ่ปกป้องขอ้มูลสว่นบคุคลจากการถกูท าลายโดยไม่ไดต้ัง้ใจหรอืทีข่ัดตอ่กฎหมาย การสญูหาย  

การดดัแปลง การเปิดเผยหรอืสบืคน้โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตและจากการด าเนนิการทีข่ดัตอ่กฎหมายใด ๆ การสบืคน้ขอ้มลู 

สว่นบคุคล จะถกูจ ากดัเฉพาะผูรั้บทีก่ าหนดและตามขอบเขตทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ เรามแีผนการดแูลความปลอดภัยของขอ้มูล  

ทีค่รอบคลมุและสอดคลอ้งกบัความเสีย่งในการประมวลผลทีม่อียู่ แผนงานนีม้กีารปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ลด  

ความเสีย่งในการปฏบิตังิานและเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล โดยพจิารณาตามแนวทางทีเ่ป็นทีย่อมรับข องกลุม่ 

อตุสาหกรรม นอกจากนีเ้รายังมกีารเพิม่มาตรการความปลอดภัยขณะประมวลผลขอ้มลูสว่นบ ุคคลทีม่คีวาม 

ออ่นไหวใด ๆ 

 
แนวทางในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลของเราในนามของลกูคา้ (ผูป้ระมวลผลขอ้มูล): ในบางกรณี เราอาจมกีาร 

ร ะมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในนามของลกูคา้เพือ่จัดบรกิาร (หนา้ทีใ่นฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลู) เรามกีารรวบรวมและ 

ประมว ลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีล่กูคา้แจง้เทา่นัน้ และจะไมใ่ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูนีเ้พือ่วตัถปุระสงคส์ว่นตวัของเรา  

เรามมีาตรการควบคมุความปลอดภัยของขอ้มูลเพือ่ปกป้องขอ้มลูของคณุ และจะเปิดเผยหรอืถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบคุค ล 

ตามทีล่กูคา้ระบหุรอืเพือ่การจัดบรกิารทีร่อ้งขอเทา่นัน้ เราจะด าเนนิการกับขอ้มลูสว่นบคุคลทีป่ระมวลผลในนามของ 

ลกู คา้ภายใตข้อ้ตกลงของเราในการเปิดเผยและถา่ยโอนขอ้มลูตามทีร่ะบใุนประกาศแจง้นี้ ยกเวน้มรีะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

โดยลกูคา้ 

 
10. เว็บไซตข์องเรา: 

 

 คุก้กี ้ขอ้มลูการใชง้านและเครือ่งมอืใกลเ้คยีงกนั 

 
ขณะเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา เราอาจจัดเก็บขอ้มลูบางอยา่งผ่านระบบอตัโนมัตโิดยใชเ้ทคโนโลย ีเชน่ คุก้กี ้

พกิเซลแท็ก ระบบวเิคราะหเ์บราเซอร์ บนัทกึประวตัเิซริฟ์เวอรแ์ละเว็บบคีอน หลายครัง้ขอ้มลูทีเ่ราจัดเก็บ 

ผา่ นคุก้กี ้และเครือ่งมอือืน่ ๆ เป็นการใชง้านโดยไมม่กีารระบตุวับคุคล หรอือา้งองิกบัขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ 

 
คุก้กีเ้ป็นไฟลข์อ้ความเล็ก ๆ ทีเ่ว็บไซตจ์ะโอนไปยังคอมพวิเตอรห์รอืฮารด์ไดรฟ์อปุกรณ์ของคณุผา่นเว็บ 

เ บราเซอรท์ีค่ณุใชเ้ยีย่มชมเว็บไซต ์เราอาจใชคุ้ก้กีเ้พือ่จัดท าระบบลงชือ่เขา้ใชแ้ละการใชง้านเว็บไซต ์

เพื ่อใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และเพือ่ปรับแตง่การน าเสนอเนือ้หาแกค่ณุและปรับปรุงการท าง านของ 

เว็บไซตข์องเรา คุก้กียั้งสามารถใชเ้พือ่จัดการดา้นประสทิธภิาพ และเพือ่รวบรวมขอ้มลูการ ใชเ้ว็บไซต ์

ของเราเพือ่ใชใ้นการวเิคราะหผ์ล นอกจากนีข้อ้มูลเหลา่นียั้งอาจถูกใชเ้พือ่จัดก ารฟังกช์ัน่การท างาน  

เพือ่ใหก้ารเยีย่มชมของผูใ้ชม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เชน่ จากการจดจ าคา่ภาษาทีต่ัง้ไว ้รหัสผ่านและ 

รายละเอยีดการล็อกอนิตา่ง ๆ คุก้กีม้สีองประเภทไดแ้ก่ คุก้กีก้ารท ารายการซึง่จะถกูลบจากอปุ กรณ์ของคณุ 

หลงัจากออกจากเว็บไซต ์และคุก้กีฝั้งตัว ซึง่จะคา้งอยูใ่นอปุกรณ์นานกวา่หรอืจนกวา่คณุจะท า การลบดว้ย 

ตวัเอง 

 
เรายังอาจใชแ้ฟลชคุก้กี ้(หรอื Local Stored Objects) หรอืเทคโนโลยใีกลเ้คยีงกนัเพือ่ปรับแตง่และปรับ 

ป รุงการใชง้านออนไลนข์องคณุ Adobe Flash Player เป็นแอพพลเิคชัน่ทีช่ว่ยใหส้ามารถพัฒนาเนือ้หา 

ได นามคิไดอ้ยา่งรวดเร็ว เชน่ คลปิวดิโีอและผลงานแอนเิมชัน่ตา่ง ๆ เราใชแ้ฟลชคุก้กีเ้พือ่ความปลอดภัย  

และเพือ่จดจ าคา่ปรับตัง้และคา่ปรับแตง่ตา่ง ๆ คลา้ยกบัคุก้กีเ้บราเซอร์ แตจ่ะมกีารจัดการผ่านอนิเทอร ์

เ ฟซอืน่ทีไ่มใ่ชจ่ากเว็บเบราเซอรข์องคณุ จัดการแฟลชคุก้กีไ้ดต้ามค าแนะน าในเว็บไซต ์Adobe หรอืเขา้ 

ไปที ่www.adobe.com เราอาจใชแ้ฟลชคุก้กีห้รอืเทคโนโลยใีกลเ้คยีงเพือ่น าเสนอเนือ้หาตามพฤต ิกรรม 

หรอืน าเสนอโฆษณาตามความสนใจของผูใ้ช ้

 

http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html
http://www.adobe.com/
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บนัทกึประวตัเิซริฟ์เวอรข์องเรายังอาจรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการใชเ้ว็บไซตข์องผูใ้ช ้(ขอ้มลูการใชง้าน) 

ขอ้มลูนี้อาจประกอบไปดว้ยชือ่โดเมน ภาษา ประเภทเบราเซอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 

ทีอ่ยูโ่ปรโตคอลทางอนิเทอรเ์น็ต (IP) ไซตห์รอืสว่นอา้งองิทีเ่ชือ่มโยงผูใ้ชไ้ปยังเว็บไซต ์

เว็บไซตท์ีเ่ยีย่มชมกอ่นมายังเว็บไซตข์องเรา และเว็บไซตท์ีค่ณุเยีย่มชมหลงัจากออกจากไซตข์องเรา 

และเวลาทีใ่ชใ้นเว็บไซตด์ังกลา่ว เราอาจมกีารตรวจสอบและใชข้อ้มลูการใชง้านนีเ้พือ่ประเมนิประสทิธภิา พ 

ของเว็บไซตแ์ละการด าเนนิการตา่ง ๆ เพือ่ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซตแ์ละฟังกช์ัน่การท างาน หรอื 

รายละเอยีดดา้นความปลอดภัยตา่ง ๆ 

 
เรายังอาจใชพ้กิเซลแท็กและเว็บบคีอนกบัเว็บไซตข์องเรา นีเ่ป็นกราฟิกเล็ก ๆ ในหนา้เว็บหรอืในอเีมล 

ขอ งเราเพือ่ใหเ้ราสามารถพจิารณาวา่คณุมกีารด าเนนิการใด ๆ หรอืไม ่ขณะสบืคน้หนา้เอกสารเหลา่นี ้

หรอืเปิดหรอืคลกิอเีมล พกิเซลแท็กและเว็บบคีอนจะท าการแจง้การด าเนนิการดงักลา่ว เครือ่งมอืเหลา่นี ้

ชว่ยใหเ้ราสามารถประเมนิการตอบสนองตอ่การแจง้ขอ้มลูของเราและเพือ่ปรับปรุงหนา้เว็บและโปรโมชัน่ 

ตา่ง ๆ ของเรา 

 
คณุสามารถแกไ้ขคา่เบราเซอรข์องคณุเพือ่บล็อคหรอืเพือ่ใหแ้จง้คณุเมือ่ไดรั้บคุก้กี้ เพือ่ลบคุก้กีห้รอื 

เรยี กดเูว็บไซตข์องเราไดโ้ดยใชค้า่การใชง้านเบราเซอรแ์บบไมเ่ปิดเผยตวัของคณุ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 

เกีย่ วกับการปรับหรอืแกไ้ขคา่เบราเซอรข์องคณุไดจ้ากค าแนะน าของเบราเซอรห์รอืหนา้จอวธิใีช ้ 

หากคณุไมเ่ห็นดว้ยกบัการใชคุ้ก้กีห้รอืเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งของเราทีจั่ดเก็บขอ้มูลเกีย่วกับอปุกรณ์คณุไว ้ 

คณุสามารถปรับแตง่คา่เบราเซอรไ์ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่คณุสมบตักิารท างาน 

บาง อยา่งของเว็บไซตอ์าจท างานผดิปกตหิากคณุไมต่อบรับคุก้กีห้รอืเทคโนโลยเีหลา่นี้ 

 
หากกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด คณุจะถูกขอความยนิยอมในการใชคุ้ก้กีแ้ละเทคโนโลยบีางอยา่งกอ่ นที ่

เราจะใชห้รอืตดิตัง้คุก้กีห้รอืเทคโนโลยเีหลา่นีใ้นคอมพวิเตอรข์องคณุหรอือปุกรณ์ใด ๆ 

 
 การแจง้ขอไมใ่หแ้ชรข์อ้มูลและไมใ่หต้ดิตามการใชเ้บราเซอร:์ เนือ่งจากเราไมม่กีาร (และไม่อนุญาต 

บคุค ลอืน่) ตดิตามผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา เราจงึไม่กีารประมวลผลค าขอหา้มตดิตาม (Do Not Track) 

เบราเซอรใ์ด ๆ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับสญัญาณการตดิตามเบราเซอรแ์ละ Do Not Track ไดท้ี ่

http://www.allaboutdnt.org/ 
 

 ไซตเ์ชือ่มโยง: เราอาจจัดหาลงิคไ์ปยังเว็บไซตภ์ายนอก (“ไซตเ์ชือ่มโยง”) จากเว็บไซตข์องเรา 

ไซตเ์ชือ่มโยงอาจไมม่กีารตรวจสอบ ควบคมุหรอืพจิารณาทบทวนโดยเรา ไซตเ์ชือ่มโยงแตล่ะแห่ ง 

อาจมเีงือ่นไขการใชง้านและประกาศแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวัของตวัเอง และผูใ้ชจ้ะตอ้งท าความ 

คุน้ เคยและปฏบิตัติามเงือ่นไขเหลา่นีอ้ย่างครบถว้นขณะใชง้านไซตเ์ชือ่มโยง เราจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 

ในสว่นของนโยบายและการด าเนนิการใด ๆ ของไซตเ์ชือ่มโยง หรอืลงิคเ์พิม่เตมิใด ๆ ในไซตเ์หลา่นี้ 

ลงิคเ์หลา่นี้ไมไ่ดเ้ป็นการรับรองใดๆ จากเราเกีย่วกบัไซตเ์ชือ่มโยงหรอืบรษัิทหรอืบรกิารใด ๆ 

และเราแนะน าใหผู้ใ้ชอ้า่นเงือ่นไขของไซตเ์ชือ่มโยงและประกาศแจง้ตา่ง ๆ กอ่นใชง้านไซตเ์หลา่นี้ 

 
 ผูเ้ยาว:์ เว็บไซตข์องเราไมไ่ดจั้ดท าขึน้ส าหรับผูเ้ยาว ์และเราจะไมใ่ชเ้ว็บไซตข์องเราเพือ่เรยีกรับข ้อมลู 

สว่นบคุคลใด ๆ จากหรอืเพือ่ท าการตลาดกับผูเ้ยาว ์หากเราทราบวา่ผูเ้ยาวแ์จง้ขอ้มูลสว่นบคุคลผ่าน 

เว็ บไซตข์องเรา เราจะลบขอ้มูลเหลา่นี้จากระบบของเรา 

 

http://www.allaboutdnt.org/
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 Google Analytics: เราอาจใช ้Google Analytics ในเว็บไซตข์องเราเพือ่จัดเก็บขอ้มลูเกีย่วกบัการ 

ทอ่งโ ลกออนไลน์ของคณุผ่านเว็บไซตข์องเรา เชน่ หนา้เว็บทีค่ณุเยีย่มชม ลงิคท์ีค่ณุคลกิเลอืก และสว่น 

การคน้ หาทีค่ณุมขี ึน้กบัเว็บไซตข์องเรา เราอาจใชข้อ้มลูนีเ้พือ่รวบรวมรายงานและเพือ่ชว่ยเราในการ 

ปรั บปรุงเว็บไซต ์คุก้กีเ้ป็นการรวบรวมขอ้มูลแบบไมร่ะบตุัว รวมทัง้จ านวนผูเ้ยีย่มชมเว็บไซต ์ตน้ทางกอ่น 

เขา้ไ ปยังเว็บไซตแ์ละหนา้ทีเ่ยีย่มชม ขอ้มลูทีจ่ัดท าโดยคุก้กีเ้หลา่นีแ้ละทีอ่ยู่ IP ในปัจจบุันของคณุจะถกู 

สง่ต ่อโดยเบราเซอรข์องคณุไปยังและจะถกูจัดเก็บโดย Google ในเซริฟ์เวอรใ์นสหรัฐฯ และในประเทศ 

อืน่ ๆ Google จะใชข้อ้มลูนีใ้นนามของเราเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการประเมนิการใชง้านเว็บไซตข์องเรา 

โดยค ุณตามทีร่ะบขุา้งตน้ ทีอ่ยู ่IP ทีจ่ัดเก็บไวผ้่าน Google Analytics จะไมถ่กูเชือ่มโยงกับขอ้มลูอืน่ ๆ  

ที ่Google มอียู่ ตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้มลูทีม่กีารจัดเก็บผ่าน Google Analytics ไดท้ี ่ 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html คณุสามารถป้องกนัคุก้กีเ้หลา่ นี้ 

โดยเลอืกคา่ทีเ่หมาะสมส าหรับเบราเซอรข์องคณุ หากคณุด าเนนิการเชน่นี้ คณุอาจไม่สามารถใชฟั้งก ์ชัน่ 

บางตัวของเว็บไซตข์องเราได ้คณุสามารถดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Google Analytics Opt-out Browser  

Add-on ไดท้ีน่ี่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 

 Google Remarketing Technology: เว็บไซตข์องเราอาจใช ้Google Remarketing Technology  

เทคโนโ ลยนีีช้ว่ยใหผู้ใ้ชท้ีเ่คยเยีย่มชมบรกิารออนไลนข์องเราและแสดงความสนใจในบรกิารของเราในการ 

ดขูอ้ความโฆษณาเฉพาะกลุม่ทีเ่ว็บไซตใ์นเครอืขา่ยพันธมติรของ Google เชน่เดยีวกนัก็จะท าใหเ้ราทราบวา่ 

มคีนอื ่นทีเ่ขา้มาเยีย่มเยยีนเว็บไซตข์องเราบา้งหรอืไม่ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากคุก้กีเ้กีย่วกบัการใชง้านเว็บไซต ์

จะถกูสง่ตอ่ และจัดเก็บในเซริฟ์เวอรใ์นสหรัฐฯ โดย Google ในกรณีทีม่กีารโอนทีอ่ยู่ IP ขอ้มลูจะถกูลดทอน 

ลงเหลอื 3 หลกัเทา่นัน้ คุก้กีช้ว่ยใหส้ามารถวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชง้านเว็บไซตข์องผูใ้ช ้และใชข้อ้มลูนี้ 

เพือ่ใหข้อ้เส นอแนะผลติภัณฑเ์ป็นการเจาะจง และขอ้ความโฆษณาตามความสนใจของผูใ้ช ้หากคณุ 

ตอ้งการรับขอ้ควา มโฆษณาเฉพาะกลุม่ใด ๆ คณุสามารถปิดการใชง้านคุก้กีเ้พือ่วตัถปุระสงคเ์หลา่นีผ้่าน  

Google โดยเขา้ไปทีเ่ว็บไซต:์ https://www.google.com/settings/ads/ หรอืผูใ้ชส้ามารถ 

ปิดใชง้านคุก้กีโ้ด ยผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกโดยเขา้ไปทีเ่ว็บไซตปิ์ดใชง้านของ Network Advertising  

Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) ทัง้นี้ Google มนีโยบายการป้องกนั 

ขอ้มลูของตนเ องซึง่ไมอ่ยูใ่นการดแูลของเรา เราจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่นโยบายหรอืกระบวนการของ 

บคุคลเหลา่นี้ กรุณาอา่นนโยบายความเป็นสว่นตัวของ Google โดยใชเ้ว็บไซตข์องเรา 

(https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/) 
 

 Facebook Conversion Tracking: เว็บไซตข์องเราอาจมกีารใชบ้รกิาร Conversion Tracking Pixel ของ 

Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) เครือ่งมอืนีช้ว่ยให ้

เราสามารถตดิตามการด าเนนิการของผูใ้ชห้ลงัจากยา้ยไปยังเว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิารโดยการคลกิทีโ่ฆษณา

บน Facebook ซึง่จะท าใหเ้ราสามารถบนัทกึประสทิธภิาพของโฆษณาใน Facebook เพือ่การวจิัยทางสถ ิต ิ

และดา้นการตลาด ขอ้มลูทีถู่กจัดเก็บไวจ้ะไมม่กีารระบตุัวบคุคลแตอ่ยา่งใด ซึง่หมายถงึเราจะไมพ่บขอ้มูล 

ส ่วนบคุคลของผูใ้ชร้ายได ้ทัง้นีข้อ้มลูทีจ่ัดเก็บไดจ้ะถกูบนัทกึและประมวลผลโดย Facebook Facebook 

สามารถเชือ่มตอ่ขอ้มลูดงักลา่วกบับญัช ีFacebook ของคณุ และใชข้อ้มูลนีเ้พือ่การโฆษณาของ 

ตนภายใตน้โยบายการใชข้อ้มูลของ Facebook ทีร่ะบใุน: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Facebook Conversion Tracking ยังชว่ยให ้Facebook และพันธมติรสามารถแสดงขอ้ความโฆษณาตา่ง ๆ 

ทีภ่ายในและภายนอก Facebook นอกจากนี้ คุก้กีย้ังจะถกูบนัทกึไปยังคอมพวิเตอรข์องคณุเพือ่ 

วตัถ ุประสงคน์ี้ ผูใ้ชอ้ายมุากกวา่ 13 ปีเทา่นัน้ทีส่ามารถใหค้วามยนิยอมได ้กรุณาคลกิทีน่ีห่ากคณุตอ้งการ 

เพ ิกถอนการใหอ้นุญาตของคณุ: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ 

 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.com/settings/ads/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.networkadvertising.org_choices_&amp;d=DwMFAw&amp;c=0YGvTs3tT-VMy8_v51yLDw&amp;r=IVfHDu1HbEcaxiEWzNN7gYswkcAWc73Zi-Cvu9QVzZQ&amp;m=pEJtT1Xw145WfkQfz830OUlTeLOdcHcQ8_WiyJFm4BI&amp;s=ydY6lBCkgWF_oPHT3Ru6j0oyr_7NlEefwRpILyCfBV8&amp;e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.google.com_intl_en_policies_privacy_&amp;d=DwMFAw&amp;c=0YGvTs3tT-VMy8_v51yLDw&amp;r=IVfHDu1HbEcaxiEWzNN7gYswkcAWc73Zi-Cvu9QVzZQ&amp;m=pEJtT1Xw145WfkQfz830OUlTeLOdcHcQ8_WiyJFm4BI&amp;s=aQXVHBlu2jS80ZgNBwPFBaydRp2ysF3tiD9zM2G0iow&amp;e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_about_privacy_&amp;d=DwMFAw&amp;c=0YGvTs3tT-VMy8_v51yLDw&amp;r=IVfHDu1HbEcaxiEWzNN7gYswkcAWc73Zi-Cvu9QVzZQ&amp;m=pEJtT1Xw145WfkQfz830OUlTeLOdcHcQ8_WiyJFm4BI&amp;s=zaPlmlrS1Keup8KGhhJ610yFmqnDlrR5SJldY1FzuQg&amp;e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_about_privacy_&amp;d=DwMFAw&amp;c=0YGvTs3tT-VMy8_v51yLDw&amp;r=IVfHDu1HbEcaxiEWzNN7gYswkcAWc73Zi-Cvu9QVzZQ&amp;m=pEJtT1Xw145WfkQfz830OUlTeLOdcHcQ8_WiyJFm4BI&amp;s=zaPlmlrS1Keup8KGhhJ610yFmqnDlrR5SJldY1FzuQg&amp;e
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_ads_website-5Fcustom-5Faudiences_&amp;d=DwMFAw&amp;c=0YGvTs3tT-VMy8_v51yLDw&amp;r=IVfHDu1HbEcaxiEWzNN7gYswkcAWc73Zi-Cvu9QVzZQ&amp;m=pEJtT1Xw145WfkQfz830OUlTeLOdcHcQ8_WiyJFm4BI&amp;s=uJqb9x3Dtx0EzrBseTLo0VcgIa1ZtpkakqUqLv3Yt9E&amp;e
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11. สทิธิข์องคณุ: 

 

คณุสามารถแจง้ขอสบืคน้ แกไ้ขหรอือพัเดตขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีไ่มถู่กตอ้งหรอืลา้สมัยโดยตดิตอ่กบัส านัก 

นโ ยบายความเป็นสว่นตวัผา่นลงิคต์อ่ไปนี้ แบบฟอรม์ตดิตอ่ JCI ภายใตข้อบเขตของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณุอาจมสีทิธิแ์จง้ขอใหล้บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ จ ากดัารประมวลผลในสว่นทีเ่กีย่วกับคณุ และโตแ้ยง้การประมวลผล 

และสทิธิใ์นการเคลือ่นยา้ยขอ้มลู คณุยังมสีทิธิใ์นการรอ้งเรยีนกบัหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
12. การใหค้วามยนิยอมและเพกิถอนความยนิยอม: 

 

ในการแจง้ขอ้มลูใหแ้กเ่ราจะถอืวา่คณุเขา้ใจและยอมรับการจัดเก็บ ประมวลผลและถ่ายโอนขอ้มลูระหวา่งประเทศและ 

ใชข้อ้มลูดงักลา่วตามทีร่ะบใุนประกาศแจง้นโยบายความเป็นสว่นตัวนี้ เรามหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการแจง้ขอความ 

ยนิ ยอมจากคณุ 

 
คณุสามารถโตแ้ยง้การใชข้อ้มูลสว่นบคุคลของคณุไดท้กุเมือ่ในสว่นของวตัถปุระสงคด์า้นการตลาดโดยตรงหรอืการ 

เพกิถอนความยนิยอมทีใ่หไ้วก้อ่นหนา้นีเ้พือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะใด ๆ โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยโดยคลกิทีล่งิคท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ในเว็บ ไซตข์องเรา ท าตามค าแนะน าทีร่ะบใุนอเีมลหรอืโดยตดิตอ่ส านักนโยบายความเป็นสว่นตวัผา่นลงิคต์อ่ไปนี้ 

แบบฟอรม์ตดิตอ่ JCI 

 

13. การตดัสนิใจอตัโนมตั:ิ  
 

JCI เคารพในสทิธิข์องคณุตามกฎหมายเกีย่วกับการตดัสนิใจโดยอตัโนมัต ิ

 
14. การตดิตอ่เรา: 

 

หากคณุตอ้งการตดิตอ่เราเกีย่วกบัประเด็นความเป็นสว่นตัว หรอืสอบถามขอ้มลูใด ๆ แสดงความเห็นหรอืรอ้งเรยีน 

กรุณาตดิตอ่ส านักนโยบายความเป็นสว่นตัวโดยคลกิทีล่งิคต์อ่ไปนี ้แบบฟอรม์ตดิตอ่ JCI 

 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม Privacy Shield Principles ทาง Johnson Controls จะพยายามยุตขิอ้รอ้งเรยีนใด ๆ เกีย่วกับการ 

จัดเ ก็บและใชข้อ้มลูสว่นตัวของคณุโดยเราอยา่งเต็มที ่ผูอ้าศัยในสหภาพยโุรปและสวสิทีม่ขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการรอ้งเรยีน 

เกี ่ยวกบันโยบาย Privacy Shield ของเราใหต้ดิตอ่กับส านักนโยบายความเป็นสว่นตวัเป็นอนัดบัแรกตามลงิคข์า้งตน้ 

Johnson Controls พรอ้มใหค้วามร่วมมอืกบัคณะท างานทีก่ าหนดโดยหน่วยงานปกป้องขอ้มูลของ EU (DPA) และ Swiss 

Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) ในการยตุขิอ้รอ้งเรยีนใด ๆ เกีย่วกบั Privacy 

Shield ในสว่นของขอ้มลูทีถ่า่ยโอนจาก EU และสวติเซอรแ์ลนด ์

 
15. การแกไ้ขประกาศแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวัของเรา: 

 

เราขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ข ปรับแตง่หรอือพัเดตประกาศแจง้นโยบายความเป็นสว่นตัวนีไ้ดท้กุเมือ่ กรุณาตรวจสอบ 

ขอ้ม ูลเป็นระยะ ๆ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุรับทราบประกาศแจง้นโยบายฉบบัลา่สดุ 

 

http://www.johnsoncontrols.com/content/us/en/privacy/contact_privacy_office.html
http://www.johnsoncontrols.com/content/us/en/privacy/contact_privacy_office.html
http://www.johnsoncontrols.com/content/us/en/privacy/contact_privacy_office.html
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16. ภาคผนวกเฉพาะส าหรบัแตล่ะประเทศ: 
 

เราไดแ้นบประกาศแจง้นโยบายความเป็นสว่นตวัไวพ้รอ้มขอ้มูลส าหรับแตล่ะประเทศตามเงือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณุสามารถตรวจสอบประกาศแจง้เพิม่เตมินีไ้ดจ้ากลงิคผ์นวกเฉพาะพืน้ทีใ่นหนา้หลักนโยบายความเป็นสว่นตวั 

 

 

ถอ้ยแถลงนโยบายความเป็นสว่นตวันีม้ผีล ณ วันที:่ 20 กมุภาพันธ ์2019 


