การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูล
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด (“บริษัท”) ให้ความสาคัญต่อการมีมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีและการแสดง
รายละเอียดถึงวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความซื่อตรงและเปิดเผย นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงที่จะมีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งกาหนด
ในเรื่องการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) และการแจ้งสิทธิในข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการดาเนินการข้างต้น บริษัทจึงขอชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงและระบุถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
โดยบริษั ทอาจเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิด เผยข้ อ มูล ส่ว นบุ คคลดั งต่ อไปนี้ ด้ วยตัว เอง หรื อโดยผ่า นผู้จ าหน่า ยรถยนต์ นิส สัน (“ผู้
จาหน่าย”) ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล หรือโดยผ่านผู้ประมวลผลรายอื่นของบริษัท
 ข้อมูลทีร่ ะบุตัวตน เช่น วันเกิด รายละเอียดของบัตรประชาชน หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตขับรถ
 ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลสาหรับใช้ติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรสาร
 ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของเจ้าของข้อมูล
 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเจ้าของข้อมูล เช่น อายุ เพศ สถานะการสมรส อาชีพ และอื่น ๆ
 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น รายละเอียดการจ่ายเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ ประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่
เกี่ยวกับรถยนต์ หรือบริการของนิสสัน บัญชีธนาคารของท่าน
 ข้อมูลความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ในกรณีที่ท่านสมัครงานกับบริษัท
 ข้อ มูล เกี่ย วกับ อุป กรณ์ ค อมพิว เตอร์ และโปรแกรมที่ ท่า นใช้ เพื่ อ เข้ าใช้ งานต่า ง ๆ รวมถึ งไอพีแ อดเดรส ประเภทของ
บราวเซอร์ ภาษา ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น ปริมาณและประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้
2. สถานะของบริษัทและผู้จาหน่ายภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 ในกรณีที่บริษัทดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล บริษัทมีสถานะเป็น “ผู้ควบคุม” ข้อมูลส่วนบุคคล
2.2 ในกรณีที่ผู้จาหน่ายดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของบริษัท ผู้จาหน่ายเป็น
“ผู้ประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้จาหน่าย อยู่ภายใต้การกากับดูแลและนโยบาย
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทนิสสันประเทศไทย (Nissan Thailand’s Corporate Data Privacy
Policy) ตามสัญญาประมวลผลข้อมูลระหว่างผู้จาหน่ายกับบริษัท (“สัญญาประมวลผลข้อมูล”) โดยการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลจะอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม หรือตามที่กฎหมายกาหนด

3. วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจาก:
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้จาหน่าย ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และคู่สัญญา
 บริษัทในเครือและในกลุ่มนิสสัน และ
 องค์กรของรัฐหรือหน่วยงานราชการ
4. การใช้ข้อมูล
บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้
 เพื่อให้เป็น ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือตามที่ได้รับความยินยอม หรือกรณีที่กฎหมายกาหนดให้สามารถ
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
 เพื่อการเข้าทาและปฏิบัติตามสัญญา และข้อตกลงอื่น ๆ ซึ่งหมายรวมถึง การสั่งจองและการซื้อขายรถยนต์ การทาประกันภัย
การรับประกัน การใช้สินเชื่อ การให้บริการใด ๆ และการบันทึกข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้หากปราศจาก
ข้อมูลดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือให้บริการตามที่กล่าวข้างต้นให้เจ้าของข้อมูลได้
 เพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด การวิเคราะห์และพิจารณาให้สินเชื่อตามที่ได้รับความยินยอม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าของข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้บริการของบริษัท ตลอดจนการได้รับบริการที่ดีที่สุดจากบริษัท
 เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งบริการแจ้งเตือน การตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อจากท่าน เพื่อนาเสนอสินค้าและบริการ
ใหม่ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดหรือกิจกรรมการขาย ท่านสามารถแจ้ง
ความประสงค์ได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 12
 เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัย
 เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบริษัทจะถูกนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 เพื่อดาเนินการสรรหาบุคคล ในกรณีที่ท่านสมัครงานกับบริษัท
 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรวดเร็วมากขึ้น
 กรณีทเี่ จ้าของข้อมูลประสงค์จะใช้สินเชื่อจากบริษัท ซึ่งผู้จาหน่ายเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ผู้จาหน่ายจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัทเพื่อวิเคราะห์ แลพิจารณาให้สินเชื่ อ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อนาเสนอสิทธิประโยชน์และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามทีเ่ จ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้
 ในการดาเนินการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทและ/หรือ ผู้จาหน่ายอาจดาเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์ งานแสดง กิจกรรมการตลาด และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือผ่านทาง call center เป็นต้น
 นอกเหนือจากผู้จาหน่ายแล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล บริษัทอาจใช้บริการจากผู้ประมวลผล
ข้อมูล ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกอั นหมายถึงผู้ ให้บริ การภายนอกของบริษั ท ด้านการตลาดและการขาย ด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ และด้านประกันภัย หรือบริษัทในเครือของบริษัทในการทาการประมวลผลข้อมูล

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลอื่น
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ระบุด้านล่างเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือตามที่กฎหมาย
กาหนดหรือตามทีไ่ ด้รับความยินยอม
 บริษัทในเครือและในกลุ่มของนิสสัน ทั้งในและต่างประเทศ
 ผู้จาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือข้อตกลงอื่น ๆ รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูล
 หน่วยงานของรัฐซึ่งบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
 ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ รวมถึงผู้ตรวจสอบภายใน
6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ บริษัทในกลุ่ม
หรือในเครือของบริษัทในต่างประเทศ และผู้ให้บริการภายนอกในต่างประเทศเพื่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์และความ
จาเป็นสาหรับกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น
7. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง
บริษัทจะดาเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บมามีความถูกต้องทันสมัย สมบูรณ์และได้รับ
การปรับปรุงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทจะทุ่มเทความพยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือทาง
เทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคคลเพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีวิธีการใดที่จะ
สามารถป้องกันความผิดพลาดอย่างสมบูรณ์แบบ กรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
8. วิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการสูญ
หาย การทาลาย การดัดแปลงแก้ไข หรือการรั่วไหลของข้อมูล ในกรณีที่บริษัทจาเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่
สาม บริษัทจะดาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้เกิดการสูญหาย
หรือมีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
9. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทและผู้จาหน่าย จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่จาเป็น เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ฉบับฉบับนี้ ประโยชน์สาธารณะ การปฏิบัติตามกฎหมาย ประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อป้องกันอันตราย แต่จะ
ไม่เกินกว่า 15 ปี นับจากวันทีม่ ีนิติสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้ ซึ่งบริษัทอาจปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่กฎหมายกาหนดเป็นคราว ๆ
10.1 สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล: บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลจะแจ้ง และ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการ
เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทีไ่ ม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งหรือนอกเหนือจากความยินยอมใด ๆ ที่ได้ให้ไว้

10.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิร้องขอให้เปิดเผยถึงการ
ได้มาซึ่งข้อมูล
10.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไขข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
10.4 สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับและขอให้ส่ง หรือขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
10.5 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนความยินยอม
ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า อนึ่ง ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมส่งผลกระทบ
ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม
ขณะที่แจ้งผลการเพิกถอนดังกล่าว
10.6 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่
สามารถระบุตัวตนได้
10.7 สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูล ระงับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลได้ดังนี้
(1) บริษัทหรือผู้ประมวลผลอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงเพื่อ ความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(2) เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทนการลบข้อมูล
(3) ไม่มีความจาเป็นในการเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลไว้
ก่อนเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(4) ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีคาร้องขอให้ลบหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลใด ๆ แต่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลอยู่
ระหว่างการพิสูจน์ ว่าการเก็บ รวมรวม ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามข้อยกเว้นจากคาคัดค้าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งรวมถึงการศึกษาวิจัยทางสถิติ
10.8 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลได้เก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องขอความยินยอม ทั้งนี้
บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลเพราะอาจขัดต่อกฎหมาย หรือ เกี่ยวข้องกับการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(2) กรณีทบี่ ริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลได้เก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
แบบตรง
(3) กรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูล ได้เก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ที่กฎหมายกาหนดรวมถึงทางสถิติ
หมายเหตุ: บริษัทหรือผู้ประมวลผลอาจปฏิเสธคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังที่ระบุไว้ในข้อ 10 หากการดาเนินการใด ๆ
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีทตี่ ้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล
หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือเป็นการดาเนินการเพื่อการ

ศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง หรือการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
11. หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล


เจ้าของข้อมูลที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามข้อ 10 ให้แจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิที่ฝ่ายบริการลูกค้า (Call Center) ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 12
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจะดาเนินการตรวจสอบตัวตนของผู้ยื่นคาร้องขอ
 ในการตรวจสอบหากไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของข้อมูล และ/หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ยื่นคาร้องขอได้ บริษัทอาจ
ขอให้มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือติดต่อผู้ยื่นคาร้องขอเพื่อยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมได้
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจะพิจารณาคาร้องว่าจะสามารถดาเนินการได้หรือไม่
 กรณีที่คาร้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ บริษัทจะดาเนินการตามคาร้องขอใช้สิทธิ และแจ้งผลผ่านช่องทางที่ระบุในแบบคาร้อง
ขอใช้สิทธิ

 กรณีที่คาร้องขอใช้สิทธิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบผ่านช่องทางที่ระบุในแบบคาร้องขอใช้
สิทธิ พร้อมระบุเหตุผลของการปฏิเสธ
หมายเหตุ:
1. การดาเนินการตามขั้นตอนข้างต้น จะใช้เวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับคาร้องขอและเอกสารประกอบ
ครบถ้วน
2. หากการดาเนินการตามคาร้องขอส่วนใดมีค่าใช้จ่าย ้บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนดาเนินการ


12. การเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ติดต่อ
 กรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ท:ี่
สถานที่ติดต่อ:
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
หมายเลขโทรศัพท์:
0 2339 3300 ต่อ 4336
อีเมล:
Data-Protection-Officer@nissan.co.th
 กรณีประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ครอบครองของบริษัท กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (Call Center) ได้ที่:
สถานที่ติดต่อ:
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:

0 2207 4000
cs-support@nissanleasing.co.th

13.

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อส่งข้อมูลกลับมายังเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ท่านได้มีการเยี่ ยมชม
หน้าเว็บ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะสร้างคุกกี้ขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเคยเข้าขณะใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของเรา คุกกี้จะ
ช่วยนาทางเพื่อเดินหน้าหรือย้อนหลังไปยังเว็บไซต์และกลับสู่หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเคยเยี่ยมชมแล้ว คุกกี้นี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อท่านใช้
งานเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเท่านัน้

_____________________________________

