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TRUMPF GmbH + Co. KG 

ตอ้งการทีจ่ะใหล้กูคา้และผูท้ีส่นใจไดร้บัขอ้มูลและพอรต์โฟลโิอเกีย่วกบับรษิทัผ่านทางเว็บไซตแ์ห่งนี ้
นอกเหนือจากนี ้คณุยงัสามารถคน้หาขอ้มูลการตดิตอ่ รวมถงึการด าเนินการอืน่ๆ 
เพิม่เตมิจากเว็บไซตแ์ห่งนีไ้ดอ้กีดว้ย 
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หมายเหตุเกีย่วกบันโยบายความเป็นสว่นตวั 

ค าอธบิายเกีย่วกบัการรกัษาขอ้มูล 

 

TRUMPF GmbH + Co. KG มคีวามยนิดทีีไ่ดใ้หบ้รกิารคณุในเว็บไซตแ์ห่งนี ้

และขอบคณุทีใ่หค้วามสนใจในบรษิทั ผลติภณัฑ ์และบรกิารของเรา 

การปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุในระหวา่งการประมวลผลเป็นสิง่ทีเ่ราใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

และเราตอ้งการใหค้ณุรูส้กึปลอดภยัในการเขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา 

เราจะขออธบิายเกีย่วกบัขอ้มูลทีเ่ราจะเก็บรวบรวมจากเว็บไซตข์องเราในระหวา่งทีค่ณุเขา้เยีย่มชม 

และการใชง้านขอ้มูลดงักลา่วTRUMPF GmbH + Co. KG เป็นผูใ้หบ้รกิารเว็บไซตข์อง TRUMPF 

ทัง้หมด ทัง้เว็บไซตต์า่งประเทศและของส านักงานสาขา 

นโยบายความเป็นสว่นตวัจะมผีลบงัคบัใชใ้นเว็บไซตท์ีด่ าเนินการโดย TRUMPF ทัง้หมด 

เว็บไซตซ์ ึง่มกีารเชือ่มโยงไปยงัลงิคภ์ายนอกจะอยูน่อกเหนือจากกฏเกณฑนี์ ้

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นขอ้มูลรายละเอยีดของแตล่ะบุคคลหรอืเป็นขอ้มูลระบุลกัษณะของแตล่ะบุคคล 

โดยรวมถงึขอ้มูล เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และวนัเกดิ 

ขอ้มูลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัขอ้มูลประจ าตวัของคณุ เชน่ เว็บไซตร์ายการโปรด 

หรอืจ านวนผูใ้ชข้องหนา้น้ันๆ จะไม่ถอืวา่เป็นขอ้มูลสว่นบุคคล 

 

การเก็บรวบรวมและการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในไฟลบ์นัทกึขอ้มูล กลไกการคน้หา และแบบฟอรม์ จะมกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลเมือ่ใชง้านหนา้เว็บของเรา 

เมือ่คุณเขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา เว็บเซริฟ์เวอรข์องเราจะจดัเก็บขอ้มูลการเช ือ่มตอ่จากคอมพวิเตอรท์ีเ่รยีกใช ้

หนา้เว็บทีคุ่ณเขา้เยีย่มชม วนัที ่และระยะเวลาทีคุ่ณเขา้เยีย่มชม ขอ้มูลเฉพาะของเบราวเ์ซอร ์

และชนิดระบบปฏบิตักิาร รวมถงึเว็บไซตท์ีค่ณุเขา้เยีย่มชมเป็นการถาวร 

จะไม่มกีารเก็บรวบรวมรายละเอยีดสว่นบุคคลใดๆ เชน่ ชือ่ของคุณ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หรอืทีอ่ยู่อเีมล 

นอกเสยีจากว่า จะไดร้บัความเห็นชอบจากคุณ เชน่ ภายใตข้อบเขตการลงทะเบยีน การส ารวจ รายการราคา 

สญัญา หรอืขอ้มูลทีแ่จง้ขอไว ้

จะมกีารใชข้อ้มูลทีจ่ดัเก็บไวใ้นการตรวจสอบการใชง้านทีไ่ม่ถกูตอ้งบนเว็บเซริฟ์เวอร ์(ตามขอ้บงัคบั § 31 

BDSG) และจากน้ันจะมกีารลบทิง้ จะมกีารใชเ้วลาทีล่งช ือ่เขา้ใชล้่าสุดส าหรบัโฆษณาดว้ยเชน่กนั 

ตราบเท่าทีย่งัคงอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

 

การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

เราจะมกีารใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพือ่วตัถุประสงคใ์นการจดัการปัญหาดา้นเทคนิคส าหรบัเว็บไซตเ์ท่า

น้ัน และเพือ่สนองตอบความตอ้งการและขอ้ก าหนดของคุณ 

เป็นหลกัเกณฑส์ าหรบัการด าเนินการสญัญาตามขอ้ตกลง หรอืตอบขอ้สงสยัของคุณเมือ่คณุลงทะเบยีนในพอรท์ลั 

B2B ของเรา จะมกีารใชข้อ้มูลจากการลงทะเบยีนเฉพาะส าหรบัการโฆษณาเท่าน้ัน 

ภายใตข้อบเขตของกฎหมายและการใชง้านเพือ่รายการส่งเสรมิการขายจะสามารถด าเนินการไดทุ้กเมือ่ 

โดยมขีอ้ความสัน้แสดงเป็นทีอ่ยู่ดงัตอ่ไปนี:้ DE.Kundenmarketing(at)de.trumpf.com 

จะไม่มกีารถา่ยโอน จ าหน่าย หรอืส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกกลุม่บรษิทั TRUMPF นอกเสยีจากว่า 

มคีวามจ าเป็นเน่ืองดว้ยการประมวลผลสญัญา หรอืการใหบ้รกิารภายใตข้อบเขตของการสัง่ซ ือ้ 

หรอืหากไดร้บัความยนิยอมจากคุณ 

 



การลบขอ้มูล 

หากไม่ตอ้งใชข้อ้มูลของคณุเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใดแลว้ ขอ้มูลของคุณจะถูกลบออก หมายเหต ุ

จะมกีารบล็อกหรอืลบขอ้มูลพรอ้มมกีารตัง้ค่าหน่วงเวลาไว ้เพือ่ป้องกนัการลบโดยไม่ไดต้ัง้ใจ 

หรอืเน่ืองจากความเสยีหายบางประการส าหรบัเหตุผลทางเทคนิค 

อาจมกีารส ารองขอ้มูลไวใ้นไฟลแ์ละระบบมเิรอรโ์ดยจะมกีารลบส าเนาดงักล่าวออกพรอ้มมกีารตัง้ค่าหน่วงเวลาไวด้ ้

วยเชน่กนั 

 

การใชง้านคุก้กี ้

เรามกีารใชซ้อฟแวรใ์นการวเิคราะหป์ระเมนิผลทางสถติปิระเมนิขอ้มูล โดยขอ้มูลผูใ้ชจ้ะเป็นนามแฝง 

ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชเ้รยีกว่า "คุกกี"้ โดยเป็นไฟลข์อ้ความทีเ่ก็บไวใ้นเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์องคุณ 

และชว่ยใหส้ามารถวเิคราะหก์ารใชเ้ว็บไซตข์องคณุจะมกีารจดัเก็บขอ้มูลทีส่รา้งขึน้โดยคุกกีจ้ะเกีย่วกบัการใชง้านเ

ว็บไซตข์องคุณนี ้

เราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการประเมนิการใชง้านเว็บไซตแ์ละรวบรวมรายงานเกีย่วกบักจิกรรมในเว็บไซต ์ 

เพือ่จดุประสงคนี์ ้เราใชซ้อฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ชือ่ "Piwik" ซึง่หมายความว่า 

จะไม่มกีารเปิดเผยขอ้มูลเหล่านีต้่อบุคคลทีส่าม และดงัน้ัน 

จงึไม่มอีนัตรายหากมกีารรวมขอ้มูลเขา้กบัขอ้มูลสว่นบุคคลอืน่ๆ ของคุณ 

 

ความปลอดภยั 

TRUMPF GmbH + Co. KG 

ใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัทางเทคนิคและองคก์รทัง้หมดทีจ่ าเป็นในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจา

กการสญูเสยีและผดิ 

ขอ้มูลของคณุจะถกูเก็บไวใ้นสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัทีไ่ม่สามารถเขา้ถงึไดใ้หก้บัประชาชน  

ในบางกรณีขอ้มูลส่วนตวัของคุณในระหว่างการสง่ผ่านทีเ่รยีกว่า. 

เทคโนโลยกีารขนสง่เลเยอรค์วามปลอดภยัมกีารเขา้รหสั (TSL)  

ซึง่หมายความว่าการสือ่สารจะด าเนินการโดยใชข้ัน้ตอนการเขา้รหสัการอนุมตัใินที ่TSL 

การป้องกนัขอ้มูลระหว่างคอมพวิเตอรแ์ละเซริฟ์เวอรข์องเราของคุณหากเบราวเ์ซอรข์องคณุสนับสนุน TSL 

โดยการใชบ้รกิารการช าระเงนิ Ingenico GmbH (https://payment-services.ingenico.com) 

เรามคีวามปลอดภยัแน่นอนของรายละเอยีดบตัรเครดติของคุณ เหล่านีจ้ะไม่เก็บไวใ้นเซริฟ์เวอรข์องเรา 

แต่การประมวลผลโดยตรงผ่านทางสถาบนัการช าระเงนิน้ัน หากคุณตอ้งการทีจ่ะตดิต่อเราผ่านทาง e-mail 

โปรดทราบว่าการรกัษา 

 

สทิธใินการเพกิถอน / การยกเลกิ 

เมือ่มกีารรอ้งขอเขยีนเราจะแจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัสิง่ทีเ่รามขีอ้มูลเกีย่วกบัคุณ (เชน่ช ือ่ทีอ่ยู่) 

จะถูกเก็บไวแ้ละจดุประสงคท์ีเ่ราใชส้ าหรบัโปรโมช ัน่การใชง้านของขอ้มูลของคุณทีม่ขีอบเขตทีไ่ดร้บัอนุญาตโดยป

ราศจากความยนิยอมของคณุคุณสามารถยืน่ค าคดัคา้น เราป้องกนัขอ้มูลของคณุแลว้เพือ่การนี ้

เมือ่ไดร้บัความยนิยอมในการใบเสรจ็รบัเงนิของการโฆษณาไปยงัทีอ่ยู่อเีมลของคุณหรอืทางโทรศพัทท์ีคุ่ณสามาร

ถยกเลกิในเวลาใด ๆ ทีม่ผีลกระทบในอนาคต 

 

ขอ้มูลการตดิตอ่และการเปลีย่นแปลงขอ้มูล 

หากคุณมคี าถามเกีย่วกบัการประมวลผลของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีค่วามเป็นส่วน

ตวัของ TRUMPF GmbH + Co. KG 



ซึง่สามารถใชไ้ดแ้มใ้นกรณีทีข่อ้มูลการรอ้งขอขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีนกบัทมีของเรากรณุาสง่ค าถามของคณุ

ไปยงัทีอ่ยู่อเีมลต่อไปนี:้ ความเป็นส่วนตวั (ที)่ de.TRUMPF.comTRUMPF 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเนือ้หาของนโยบายนีโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เมือ่การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบเกีย่วกบัรุน่ล่าสุดในหนา้นีท้ีม่อียู่ 

 

ขอ้มูลสว่นบุคคลและการประมวลผลในรายละเอยีด 

การตลาดอเีมล ์(จดหมาย) เพือ่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของคุณจะใชท้ีอ่ยู่อเีมลของคุณของ 

บรษิทั ต่างๆของกลุ่ม TRUMPFเพือ่การโฆษณา จดหมายขา่ว TRUMPF และการส่งจดหมายอืน่ ๆ 

จะแจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัเราและเรา 

คุณตอ้งการทีจ่ะไดร้บัจดหมายทีเ่ราตอ้งการทีอ่ยู่อเีมลทีถ่กูตอ้งและยนืยนัว่าคณุเป็นเจา้ของทีอ่ยู่อเีมลและทีจ่ะไดร้บั 

จดหมายเห็นดว้ย ไม่นานหลงัจากทีก่ารส่งค าสัง่ซ ือ้ทางไปรษณียข์องคณุ คณุจะไดร้บัอเีมลยนืยนัจากเรา 

เพยีงเมือ่คุณคลกิทีล่งิคท์ีใ่หไ้วเ้พือ่ยนืยนัทีอ่ยู่ของคุณจะถูกรวมอยู่ในทางและคุณจะไดร้บัจดหมายถดัไป (ทีเ่รยีกว่า 

การเลอืกในสองขัน้ตอน)เมือ่ส ัง่ซ ือ้จดหมายเป็นทีอ่ยู่ IP กบั 

เวลาของการแจง้เตอืนและการยนืยนัทีเ่ก็บไวเ้พือ่ตรวจสอบการประยุกตใ์ชใ้นกรณีทีม่ขีอ้สงสยัสามารถ 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสือ่สารทางอเีมลอย่างยัง่ยนืเราจะวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชง้านในรปูแบบการประมวลผล

ทางสถติ ิ(เชน่ การเช ือ่มโยงการคลกิ 60% ของผูร้บัทางไปรษณีย)์ 

เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรปุทีไ่ม่มใีนผูร้บัแต่ละคนเป็นไปได ้

สมคัรสมาชกิจดหมายคุณสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ลอดเวลาหรอืยกเลกิมผีลทนัทโีดยไม่ใหเ้หตุผล ใหค้ลกิทีล่งิค ์

"ขอ้มูลสว่นตวั" ซึง่จะรวมอยู่ในตอนทา้ยของเมลแต่ละขอ้ความ 

ในรายละเอยีดส่วนบุคคลของคณุคุณสามารถยกเลกิการเป็นสมาชกิสมบูรณห์รอืปรบัขอ้มูลการท าธรุกรรมของคุ

ณและเตมิเต็ม  นอกจากนีใ้นการสมคัรสมาชกิของแต่ละพืน้ทีท่ีส่นใจสามารถแกไ้ขหรอืลบ 

ดา้นล่างเป็นความยนิยอมทีค่ณุ TRUMPF 

ในค าสัง่ซ ือ้ทางไปรษณียท์ีจ่ะใหค้วามตอ้งการในเวลาใดก็ไดพ้วกเขาสามารถขดัแยง้ในอเีมลในพืน้ทีทุ่กรายละเอยี

ดส่วนบุคคลของคุณ„จดหมายจะแจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์นปัจจบุนัและในอนาคตจากดวิชิ ัน่ TRUMPF 

 รายละเอยีดของชือ่ของคณุและความสนใจของคุณทีม่คีวามสมคัรใจ 

ดว้ยการใชข้อ้มูลของฉันตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่งนีผ้มเห็นดว้ย. 

เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคณุเพือ่ทีอ่ยู่คุณโดยใชช้ ือ่เราจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของคุณกบับุคคลทีส่าม 

ในแต่ละทางเราใหคุ้ณเหมอืนกนัโอกาสทีจ่ะยุตหิรอืจะขดัแยง้ในรายละเอยีดส่วนบุคคลของคณุดูไดร้บัความยนิยอม

นีส้ าหรบัการเรยีกไดต้ลอดเวลาและโอกาสทีจ่ะพูดอกีคร ัง้" 

 

การส ัง่ซ ือ้ในรา้นคา้ออนไลน ์

ขอ้มูลทีค่ณุป้อนค าสัง่ซ ือ้ในรา้นคา้ออนไลนภ์ายใตก้ารถกูน ามาใชใ้นการด าเนินการสัง่ซ ือ้และเก็บไวแ้ลว้

ตามระยะเวลาการเก็บขอ้มูลตามกฎหมาย - ตวัอยา่งเชน่ 10 

ปีเพือ่การเสยีภาษีนอกจากนีข้อ้มูลส าหรบัวตัถปุระสงคใ์นการโฆษณาทีใ่ชโ้ดย TRUMPF และ บรษิทั 

ในเครอืทีม่ขีอบเขตทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมายโดยปราศจากความยนิยอมของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งการใช ้

งานนีค้ณุสามารถคดัคา้นไดต้ลอดเวลาทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

 

รอ้งขอผ่านทางรูปแบบการตดิตอ่ 

ตามจดุตา่ง ๆ บนเว็บไซตข์องเราทีเ่รามผีูเ้ขา้ชม "ตดิต่อ" 

เป็นไปไดข้องค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์องเราจะถกูสง่มาใหเ้ราโดยคลกิทีปุ่่ ม "สง่" 

คณุยนิยอมทีจ่ะเก็บรวบรวมการประมวลผลและการใชข้อ้มูลของคณุขอ้มูลจะถกูประมวลผลจดัเก็บและ

น ามาใชส้ าหรบัการประมวลผลค าขอของคณุและส าหรบัการสอบถามจากสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิเพือ่ก



ารโฆษณา (B2B) 

ขอบเขตทีอ่นุญาตโดยปราศจากความยนิยอมการใชง้านนีค้ณุสามารถคดัคา้นไดต้ลอดเวลาทีอ่ยูท่ีร่ะบุไ

วข้า้งตน้หลงัจากการประมวลผลค าขอของคณุ เราจะลบขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดออก 
 


