Forward Hearts
รายละเอีียดการบริิจาค

หมายเลขอ้้างอิิง

*ช่่องที่่�ต้้องกรอก

วัันที่่�:

(หมายเลขอ้้างอิิงของแบบฟอร์์มกิิจกรรมสำำ�หรัับลููกค้้า
ซึ่่�งระบุุโดย Stryker, LP-XX หรืือ HS-XXX-XX)

รายละเอีียดของผู้้�รอดชีีวิิต/องค์์กรที่่�ทำำ�การบริิจาค
ชื่่�อผู้้�รอดชีีวิิต*
โทรศััพท์์*
วัันที่่�เกิิดภาวะหััวใจหยุุดเต้้นกะทัันหััน (SCA)*
สถานที่่�ที่่�เกิิด SCA (บริิษััท/สถาบััน)*
ที่่�อยู่่�*
เมืือง/มลรััฐ*
รหััสไปรษณีีย์์/ประเทศ*
ชื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�กู้้�ชีีพ/องค์์กร
หมายเลขประจำำ�เครื่่�อง AED (หากทราบ)
สถานที่่�นั้้�นได้้เครื่่�อง AED มาอย่่างไร
สถานที่่�นั้้�นได้้เครื่่�อง AED มาเพราะเหตุุใด
คำำ�พููดจากผู้้�รอดชีีวิิต:

ตำำ�แหน่่ง (หากมีี)
อีีเมล*
เวลาที่่�เกิิด SCA

ซื้้�อมาจาก:
ได้้รัับการบริิจาคโดย:

รายละเอีียดขององค์์กรที่่�รัับบริิจาค
ชื่่�อองค์์กร*
ที่่�อยู่่�*
เมืือง/มลรััฐ*
รหััสไปรษณีีย์์/ประเทศ*
ชื่่�อบุุคคลติิดต่่อ*
โทรศััพท์์*
วัันที่่�บริิจาค*
รุ่่�นของอุุปกรณ์์ที่่�บริิจาค
ประเภทการบริิจาค*

ตำำ�แหน่่ง (หากมีี)
อีีเมล*
HeartSine SAM 350P (กึ่่�งอััตโนมััติิ)
HeartSine SAM 360P (อััตโนมััติิเต็็มรููปแบบ)
ประกาศการบริิจาคด้้วยชื่่�อของฉััน
ประกาศการบริิจาคของฉัันโดยไม่่ระบุุชื่่�อของฉััน
อย่่าประกาศการบริิจาคของฉััน

เครื่่�อง AED ที่่�บริิจาคจะวางไว้้ที่่�ใด
คำำ�พููดจากผู้้�รัับบริิจาค
ความยิินยอมในการประมวลผล

บุุคคลจะกรอกแบบฟอร์์มนี้้�เพื่่�อให้้ความยิินยอมในการเก็็บรวบรวม แลกเปลี่่�ยน และ/หรืือประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลโดย Stryker
ข้้าพเจ้้า__________________________________* (ชื่่�อบุุคคล) ให้้สิิทธิิแก่่ Stryker ในการประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลของข้้าพเจ้้า/บุุตรหลานของข้้าพเจ้้า ซึ่่�งรวมถึึง
รายละเอีียดการติิดต่่อและข้้อมููลสุุขภาพ (วัันที่่�และเวลาที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ทางการแพทย์์) เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการยืืนยัันตััวตนของคุุณและยืืนยัันความสมััครใจของคุุณที่่�จะเข้้าร่่วมโปรแกรม
Forward Hearts
ข้้าพเจ้้าทราบดีีว่่าการประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลจะดำำ�เนิินต่่อไปตลอดระยะเวลาที่่�ได้้มีีการบรรลุุวัตถุ
ั ุประสงค์์ในการรวบรวมข้้อมููลดัังกล่่าว หรืือจนกว่่าข้้าพเจ้้าจะถอนความยิินยอม
ซึ่่�งข้้าพเจ้้ามีีสิิทธิิที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�นเมื่่�อใดก็็ได้้

ผู้้�รอดชีีวิิต

ตััวแทนของ Stryker

ชื่่�อตััวบรรจง*
ลายมืือชื่่�อ*
วัันที่่�/เวลา*
ระบบบัันทึึก (ที่่�มีีเอกสาร):
โปรดยื่่�นแบบฟอร์์มนี้้�ก็็ต่่อเมื่่�อคุุณได้้ 1) ยื่่�นแบบฟอร์์มกิิจกรรมสำำ�หรัับลููกค้้าและไฟล์์เหตุุการณ์์จากเครื่่�อง AED และ 2) ได้้รัับการแจ้้งเตืือนจาก
Stryker ว่่าเหตุุการณ์์ของคุุณเข้้าข่่ายสำำ�หรัับ Forward Hearts ส่่งแบบฟอร์์มที่่�กรอกเรีียบร้้อยแล้้วไปที่่�: forwardhearts@stryker.com
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คำำ�แถลงความเป็็นส่่วนตััวของ Forward Hearts Stryker
บทนำำ�

Physio-Control, Inc ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ Stryker Corporation (“บริิษััท”) จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ควบคุุมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเก็็บรวบรวม การใช้้ และการประมวลผลอื่่�นๆ
สำำ�หรัับข้้อมููลบางอย่่างที่่�สามารถระบุุตััวตนได้้เป็็นรายบุุคคลเกี่่ยวกั
� ับคุุณ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับั การรัักษาด้้วยเครื่่�องกระตุุกหััวใจด้้วยไฟฟ้้าของ HeartSine® หรืือ LIFEPAK®
(“ข้้อมููลส่่วนบุุคคล”) เพื่่�อยืืนยัันตััวตนของคุุณในการเข้้าร่่วมโปรแกรม Forward Hearts โดย Stryker จะไม่่นำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณที่่�เก็็บรวบรวมผ่่านโปรแกรม
Forward Hearts ไปแบ่่งปัันกับั บุุคคลภายนอกอื่่�นๆ บริิษัทั ขอสงวนสิิทธิ์์�ในการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมประกาศนี้้�เมื่่�อใดก็็ได้้
Stryker ตระหนัักดีีว่่าข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�ตนได้้รัับนั้้�นมาจากตำำ�แหน่่งที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจ Stryker พยายามที่่�จะรัักษาความไว้้วางใจนั้้�นโดยยึึดมั่่�นในหลัักการทั่่�วไปเกี่่�ยวกับั
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล คำำ�แถลงความเป็็นส่่วนตััวนี้้�จะอธิิบายว่่าเราเก็็บรวบรวม ใช้้ แบ่่งปััน และคุ้้�มครองข้้อมููลสำำ�หรัับโปรแกรม Forward Hearts อย่่างไร

ขอบข่่าย

คำำ�แถลงความเป็็นส่่วนตััวนี้้จ� ะใช้้บัังคัับกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�เก็็บรวบรวมผ่่านแบบฟอร์์มรายละเอีียดการบริิจาคของ Forward Hearts และผ่่านแบบฟอร์์มออนไลน์์ โดยขึ้้�นอยู่่�
กัับวิิธีีการที่่�คุุณเลืือกไว้้ในการส่่งข้้อมููลที่่�ร้้องขอ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามที่่�มีีการใช้้ในที่่�นี้้�คืือข้้อมููลใดๆ ที่่�สามารถระบุุตัวั บุุคคลธรรมดาได้้ ไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยอ้้อม หรืือหาตำำ�แหน่่งที่่ตั้้� �งของบุุคคลดัังกล่่าวได้้ ซึ่่�งก็็คืือข้้อมููลใดๆ
ที่่�เมื่่�อนำำ�ไปรวมกัับข้้อมููลอื่่น� ๆ ที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููลส่่วนบุุคคลแล้้วจะสามารถใช้้ระบุุตัวั บุุคคลธรรมดาได้้อย่่างสมเหตุุสมผล ข้้อมููลที่่�ไม่่เปิิดเผยชื่่�อหรืือลบการระบุุตััวตนสำำ�หรัับการ
ประเมิินหรืือการศึึกษาทางสถิิติิจะไม่่อยู่่�ภายใต้้คำำ�จำำ�กััดความนี้้�
คำำ�แถลงความเป็็นส่่วนตััวนี้้จ� ะอธิิบายถึึงแนวทางปฏิิบััติิในการเก็็บรวบรวม การใช้้ และการแจกจ่่ายของ Stryker เกี่่ยวกั
� ับข้้อมููลส่่วนบุุคคล แนวทางปฏิิบััติด้ิ ้านความเป็็นส่่วนตััว
ของ Stryker อาจแตกต่่างกัันไปตามธุุรกิิจของ Stryker และประเทศที่่� Stryker ดำำ�เนิินกิิจการอยู่่� ทั้้�งแบบออนไลน์์และออฟไลน์์

การเก็็บรวบรวมข้้อมููล

ในการเข้้าร่่วมโปรแกรม Forward Hearts ซึ่่�งช่่วยให้้ผู้้�รอดชีีวิิตจากภาวะหััวใจหยุุดเต้้นกะทัันหัันสามารถบริิจาคเครื่่�องกระตุุกหััวใจด้้วยไฟฟ้้าให้้กับั องค์์กรหรืือองค์์กรการกุุศล
ได้้นั้้�น Stryker จะกำำ�หนดให้้คุุณกรอกข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณและข้้อมููลขององค์์กรที่่�จะได้้รับบริ
ั ิจาคเครื่่�องกระตุุกหััวใจด้้วยไฟฟ้้าลงในแบบฟอร์์มรายละเอีียดการบริิจาคของ
Forward Hearts ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณที่่�เก็็บรวบรวมในขอบข่่ายของโปรแกรม Forward Heart จะไม่่มีีการแบ่่งปัันกัับบุุคคลภายนอกอื่่�นๆ
Stryker จะกำำ�หนดให้้คุณ
ุ ระบุุข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่�อยืืนยัันตััวตนของคุุณในการเข้้าร่่วมโครงการริิเริ่่�มของ Forward Hearts ตามที่่�อธิิบายไว้้ข้า้ งต้้น Stryker จะเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลนี้้�โดยแบบฟอร์์มรายละเอีียดการบริิจาคของ Forward Hearts หรืือผ่่านแบบฟอร์์มออนไลน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้โดยเฉพาะ
Stryker จะมีีมาตรการป้้องกัันทางกายภาพ ทางเทคนิิค และทางการบริิหารจััดการเพื่่�อคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณและอนุุญาตให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลเฉพาะตามที่่�
กฎหมายให้้อนุุญาตเพื่่�อช่่วยในการจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการเท่่านั้้�น นอกจากนี้้� เรายัังอาจเก็็บรวบรวมข้้อมููลผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการและให้้สถิิติิเหล่่านี้้�แก่่ผู้้�อื่น่� ในรููปแบบ
ผลรวม ซึ่่�งข้้อมููลได้้มีีการลบการระบุุตััวตน
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�มีีการเก็็บรวบรวมนั้้�นอาจรวมถึึง
• รายละเอีียดข้้อมููลติิดต่่อส่่วนตััวของคุุณ เช่่น ชื่่�อ นามสกุุล ที่่�อยู่่� หมายเลขโทรศััพท์์ และที่่�อยู่่อีี� เมล
•	ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพของคุุณ เช่่น วัันที่่�และเวลาที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ซึ่่�งคุุณได้้รัับความช่่วยเหลืือทางการแพทย์์ด้้วยอุุปกรณ์์ของ HeartSine หรืือ LIFEPAK
Stryker จะเก็็บรัักษาและใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�เก็็บรวบรวมตราบเท่่าที่่�จำำ�เป็็นตามวััตถุุประสงค์์ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลดัังกล่่าวโดยสอดคล้้องกัับกฎหมายและระเบีียบ
ข้้อบัังคัับที่่�บัังคัับใช้้ทั้้�งหมด

มููลฐานทางกฎหมายในการใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคล

ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณจะได้้รับั การประมวลผลโดย Stryker โดยอาศััยมููลฐานจาก
(1)	คุุณซึ่่�งเป็็นเจ้้าของข้้อมููลได้้ให้้ความยินย
ิ อมในการประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลของตนเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งที่่�เฉพาะเจาะจง ซึ่่�งบริิษััทจะต้้องการยืืนยัันตัวตน
ั
ของคุุณและรัับรองเจตจำำ�นงของคุุณในการเข้้าร่่วมโปรแกรม Forward Hearts
(2) การประมวลผลคืือการดำำ�เนิินการที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหน้า้ ที่่�ทางกฎหมายซึ่่�งผู้้�ควบคุุมข้้อมููลต้้องปฏิิบััติตาม
ิ ในกรณีีที่�บริ
่ ษัิ ัทได้้รัับคำำ�สั่่�งศาลหรืือคำำ�ขออื่่�นๆ
จากรััฐบาลซึ่่�งกำำ�หนดให้้ประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลและส่่งไปยัังรััฐบาลระดัับท้้องถิ่่�นหรืือระดัับประเทศ

การถ่่ายโอนข้้ามพรมแดน

เท่่าที่่�ข้้อมููลส่่วนบุุคคลมีีการถ่่ายโอนออกนอกประเทศที่่�เจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลดัังกล่่าวอาศััยอยู่่� เช่่น การถ่่ายโอนไปยัังบริิษััทในเครืือหรืือพัันธมิติ รทางธุุรกิิจของ Stryker
ในประเทศอื่่�นๆ รวมถึึงในสหรััฐอเมริิกา วิิธีีการใช้้และคุ้้�มครองข้้อมููลของคุุณในประเทศเหล่่านั้้�นอาจอยู่่�ภายใต้้มาตรฐานที่่�ต่่างออกไป Stryker จะมีีมาตรการป้้องกัันที่่�
เหมาะสมตามข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายที่่�ใช้้บัังคัับเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููลจะได้้รับั การคุ้้�มครองอย่่างเพีียงพอไม่่ว่่าในประเทศใดก็็ตาม ซึ่่�งรวมถึึงการได้้รับั การรัับประกัันเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษรจากบุุคคลภายนอกใดๆ ที่่�ได้้รับั อนุุญาตให้้เข้้าถึึงข้้อมููลของคุุณ เพื่่�อกำำ�หนดให้้บุคค
ุ ลภายนอกดัังกล่่าวใช้้มาตรฐานที่่รั� บั รองว่่ามีีการคุ้้�มครองข้้อมููลในระดัับ
ที่่�เทีียบเท่่ากัับที่่� Stryker นำำ�มาใช้้ หากคุุณไม่่ต้้องการให้้มีีการถ่่ายโอนข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณ โปรดอย่่าใช้้เว็็บไซต์์นี้้�

คำำ�แถลงความเป็็นส่่วนตััวสำ�ำ หรัับเด็็ก

Stryker จะไม่่เก็็บรวบรวมข้้อมููลส่่วนบุุคคลใดๆ จากผู้้�ใดก็็ตามที่่�เราทราบว่่ามีีอายุุต่ำำ��กว่่า 16 ปีีโดยไม่่ได้้รับความยิ
ั
นย
ิ อมล่่วงหน้้าที่่�สามารถตรวจสอบยืืนยัันได้้จากผู้้�แทน
โดยชอบธรรมของเด็็ก เมื่่�อมีีการร้้องขอ ผู้้�แทนโดยชอบธรรมดัังกล่่าวก็็มีีสิทิ ธิิในการดููข้้อมููลที่่�เด็็กให้้ไว้้และ/หรืือเรีียกร้้องให้้ลบข้้อมููลนั้้�น
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ระยะเวลาที่่เ� ราเก็็บรัักษาข้้อมููล

Stryker จะเก็็บรัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณตราบเท่่าที่่�จำำ�เป็็นตามสมควรเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่ช� อบด้้วยกฎหมาย

การแบ่่งปัันข้้อมููล

Stryker อาจนำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�เราได้้เก็็บรวบรวมไปแบ่่งปัันกับบริ
ั ิษัทหรืื
ั อตััวแทนที่่�ทำำ�การบำำ�รุุงรัักษาทางเทคโนโลยีีหรืือดำำ�เนิินงานในนามของเราเพื่่�อช่่วยตอบสนองความ
ต้้องการทางธุุรกิิจ รวมถึึงการให้้บริิการลููกค้้าและการกระจายการสื่่�อสารทางการตลาด Stryker ยัังอาจแบ่่งปัันข้้อมููลส่่วนบุุคคลกัับบริิษััทย่่อยและบริิษััทในเครืือของเรา
ผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�นที่่�อาจเคยทำำ�หน้้าที่่�บางอย่่างในนามของบริิษัทั และผู้้�ที่�อ่ าจได้้รัับข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่�อปฏิิบััติหน้
ิ า้ ที่่�ตามที่่�ตั้้�งใจไว้้ ได้้แก่่ การสนัับสนุุนของศููนย์์บริิการลููกค้้า การ
ส่่งหรืือประมวลผลทางไปรษณีีย์์หรืือไปรษณีีย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือการวิิเคราะห์์หรืือการโฮสต์์ข้้อมููลบนคลาวด์์เซิิร์์ฟเวอร์์
Stryker จะไม่่แบ่่งปัันข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณกัับบุุคคลภายนอกที่่�ไม่่ได้้เป็็นพันธมิ
ั ติ รเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ด้้านการตลาดทางตรงของบุุคคลภายนอกดัังกล่่าว

การรัักษาความปลอดภััย

การรัักษาความปลอดภััยและการรัักษาความลัับของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณจะเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับเรา ด้้วยเหตุุนี้้� Stryker จึึงมีีระบบควบคุุมทางกายภาพ ทางเทคนิิค และ
ทางการบริิหารจััดการเพื่่�อปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณจากการเข้้าถึึง การใช้้ และการเปิิดเผยโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต Stryker จะประเมิินมาตรการป้้องกัันเหล่่านี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อช่่วยลดความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามด้้านความปลอดภััยใหม่่ๆ ให้้เหลืือน้้อยที่่สุ� ุดในขณะที่่�ภััยคุุกคามเหล่่านี้้�ค่่อยๆ เป็็นที่่�รู้้�จััก

สิิทธิิ

คุุณสามารถติิดต่่อเราโดยตรงเมื่่�อใดก็็ได้้ตามที่่�อยู่่�ด้านล่่า
้ งนี้้�เพื่่�ออััปเดตข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณ ข้้อมููลส่่วนบุุคคลบางอย่่างอาจยัังคงมีีการเก็็บรัักษาตามขั้้�นตอนและกระบวนการ
เก็็บรัักษาบัันทึึกภายในของเราหรืือเท่่าที่่มีีความจำ
�
ำ�เป็็นเพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎหมายที่่�ใช้้บัังคัับ
หากคุุณอยู่่�ในสหภาพยุุโรป ในฐานะเจ้้าของข้้อมููลซึ่่�งมีีข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่� Stryker เก็็บไว้้ในฐานะผู้้�ควบคุุมข้้อมููล คุุณมีีสิทิ ธิิที่่�จะร้้องขอจาก Stryker ในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
(1) การเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณ
(2) การแก้้ไขหรืือการลบข้้อมููลส่่วนบุุคคลของคุุณ
(3)	ข้้อจำำ�กััดในการประมวลผล
(4) การหยุุดการประมวลผลชั่่�วคราวตามการคััดค้้าน
(5) การเคลื่่�อนย้้ายข้้อมููล – ความสามารถในการย้้ายข้้อมููลส่่วนบุุคคลไปยัังผู้้�ควบคุุมข้้อมููลรายอื่่�น และ
(6) การถอนความยิินยอมจากการประมวลผล การถอนความยิินยอมไม่่ได้้ทำำ�ให้้การประมวลผลที่่�อาศััยความยิินยอมและเกิิดขึ้้�นก่่อนการถอนความยิินยอมนั้้�นกลายเป็็นโมฆะ

การปรัับปรุุงคำำ�แถลงความเป็็นส่่วนตััว

คำำ�แถลงความเป็็นส่่วนตััวนี้้อ� าจมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมเมื่่�อใดก็็ได้้ หากมีีการเปลี่่ยน
� แปลงในสาระสำำ�คััญเกี่่�ยวกับวิ
ั ิธีีการเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย หรืือประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล
คำำ�แถลงนี้้�จะได้้รับั การปรัับปรุุงและจะมีีประกาศแจ้้งให้้ทราบในเวลา/ในกรณีีที่่�เหมาะสม การเปลี่่�ยนแปลงคำำ�แถลงความเป็็นส่่วนตััวนี้้�ในสาระสำำ�คััญจะมีีผลบัังคัับใช้้ในเวลาที่่�
เราประกาศแจ้้งเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงดัังกล่่าว ในกรณีีที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ Stryker อาจขอความยิินยอมล่่วงหน้้าจากคุุณสำำ�หรัับการเปลี่่ยน
� แปลงใดๆ ในสาระสำำ�คััญที่่�เราทำำ�กัับ
คำำ�แถลงความเป็็นส่่วนตััวนี้้�
คำำ�แถลงนี้้�ได้้รัับการปรัับปรุุงครั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อวัันที่่� 19 กรกฎาคม 2018

การติิดต่่อ

หากคุุณมีีคำำ�ถาม ข้้อร้้องเรีียน หรืือความคิิดเห็็นใดๆ เกี่่ยวกั
� ับคำำ�แถลงความเป็็นส่่วนตัวนี้้
ั � โปรดติิดต่่อเรา Stryker จะพยายามตอบกลัับโดยเร็็วที่่�สุุด หากเราไม่่สามารถตอบกลัับ
ข้้อร้้องเรีียนของคุุณภายในระยะเวลาที่่�เหมาะสมภายหลัังจากได้้รัับข้้อร้้องเรีียนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร หรืือหากคุุณไม่่พึึงพอใจกัับคำำ�ตอบที่่�ได้้รับั จากเรา คุุณสามารถร้้องเรีียนต่่อ
หน่่วยงานด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลในประเทศของคุุณ

โปรดส่่งไปรษณีีย์์ไปที่่�
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