กฎเกณฑ์การให้ความคุม
้ ครองข้
อมูลสว่ นบุคคลภายในองค์กรขอ
ง Deere Group
แก ้ไขล่า สุด : 07 พฤษภาคม 2021
Deere & Company และบริษัทในเครือ บริษัท สาขาทีอยู่ภายใต ้การควบคุ ม (เรีย กโดยรวมว่า
John Deere) มีค วามมุ่ง มั นในการปฏิบั ต ต
ิ ามหลั ก กฎหมายทีเกียวข ้อง
ซึงรวมถึงกฎหมายการคุ ้มครองข ้อมู ล ในประเทศที John Deere ปฏิบั ต งิ าน
บริษัท บางแห่ งในกลุ่ ม John Deere
ได ้ปรับ ใช ้กฎเกณฑ์ก ารให ้ความคุ ้มครองข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลภายในองค์ก รเพือรัก ษาระดั บ ทีเหมาะสม
ในการคุ ้มครองข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลและข ้อมู ล ส่ว นบุค คลประเภทพิเ ศษทีสร ้างขึนใน EEA
และอยู่ภ ายใต ้ GDPR หรือ กฎหมายรั ฐ สมาชิก ทีกํา ลังมีก ารปรั บ ใช ้ ดั ง ทีระบุไ ว ้ด ้านล่า งนี
เพือให ้การถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุค คลจาก EEA
ไปยั งประเทศทีสามเป็ นไปตามกฎการคุ ้มครองข ้อมู ล ทีกํา กั บ ดูแ ลการถ่า ยโอนข ้อมูล ระหว่า งประเท
ศ
1. คํา จําก ัดความ
เพือวั ต ถุป ระสงค์ต่ อ กฎเกณฑ์ก ารให ้ความคุ ้มครองข ้อมู ล ส่ว นบุค คลภายในองค์ก รเหล่า นี
จะมีก ารประยุก ต์ใ ช ้คํา นิย ามดั งต่อ ไปนี:
กฎเกณฑ์ก ารให้ค วามคุ ม
้ ครองข้อ มูล ส่ว นบุ คคลภายในองค์ก ร (BCRs)
เป็ นนโยบายการคุ ้มครองข ้อมูล ส่ว นบุค คล
ซึงผู ้ปฏิบัต ต
ิ ามคือ ผู ้ควบคุม หรือ ผู ้ประมวลผลทีได ้รั บ การแต่งตั งในพืนทีของรั ฐ สมาชิก เพือทํา หน ้า
ทีถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุค คลไปยั งผู ้ควบคุม หรือ ผู ้ประมวลผลในประเทศทีสามประเทศหนึงหรือ หลา
ยประเทศภายในกลุ่ม ทีมีห นา้ ทีดํา เนินการ หรือ กลุ่ม องค์ก รทีมีส่ว นร่ว มในกิจกรรมเศรษฐกิจ ร่ ว ม
ต่อ จากนีการกล่า วถึง BCR จะหมายความถึง BCRs ทีตั งขึนภายใน John Deere
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขต หมายถึง Deere & Company
รวมถึง บริษัท ย่อ ยและบริษั ทในเครือ ทีอยู่ใ นการควบคุม ของ Deere & Company
ทั งโดยตรงและโดยอ ้อม ซึงมีข ้อผูก มั ด เพือการสนั บ สนุ น BCRs
ด ้วยการเซ็ นสัญ ญาข ้อตกลงภายในกลุ่ ม
ผูค
้ วบคุม หมายถึง บุค คลหรือ นิต บ
ิ ุค คล เจ ้าหน า้ ทีของรั ฐ หน่ ว ยงาน หรือ บุค คลอืนๆ
ไม่ ว่า จะเป็ นแบบเดียวหรือ แบบกลุ่ม
ซึงเป็ นผู ้กํา หนดวั ต ถุป ระสงค์และวิธีก ารประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุ ค คล
โดยทีวั ต ถุป ระสงค์และวิธีก ารประมวลผลดั งกล่ า วจะกํา หนดโดยกฎหมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐ ส
มาชิก
ซึงกฎหมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐ สมาชิก จะกํา หนดผู ้ควบคุม หรือ เกณฑ์บ างประการสํา หรับ การ
กํา หนดตั ว แทน
ผูส
้ ่ง ออกข้อ มู ล หมายถึง สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขต EEA
ทีจะทํา การถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุค คลแก่ก ลุ่ม สมาชิก ภายนอกเขต EEA
ผูน
้ ํา เข้า ข้อ มู ล หมายถึง
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทีจะทํา การรั บ ข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลจากผู ้ส่ง ออกข ้อมูล
เพือการประมวลผลต่อ ไปตามข ้อตกลงใน BCRs

EEA หมายถึง เขตเศรษฐกิจยุ โ รป ปั จ จุ บั นประกอบด ้วยรั ฐ สมาชิก 28 ประเทศ
ตลอดจนไอซ์แลนด์ ลิก เตนสไตน์ และนอร์เ วย์
พน ก
ั งาน หมายถึง พนั ก งานประจํา หรือ พนั ก งานชัวคราว
รวมถึง พนั ก งานทียืม ตั ว มาและลูก จ ้างชัวคราว และรวมถึงพนั ก งานทีเกษี ย ณแล ้วและอดีต พนั ก งาน
ระเบียบว่า ด้ว ยการคุ ม
้ ครองข้อมูล ท วไป
ั
(GDPR) หมายความถึง ระเบีย บ (EU) 2016/679
ของรั ฐสภายุ โ รปและของทีประชุม สภา ณ วั นที 27 เมษายน 2016
ว่า ด ้วยการคุ ้มครองบุค คลในเรืองการประมวลผลข ้อมู ล ส่ว นบุ ค คลและอิส รภาพในการเคลือนย ้ายข ้
อมูล ดั ง กล่า ว
ข้อ มูลส่ว นบุค คล หมายถึง ข ้อมูล ใดๆ
ก็ ต ามทีเกียวข ้องกับ บุค คลทีระบุตั ว ตนแล ้วหรือ บุค คลทีระบุตั ว ตนได ้ (เจ ้าของข ้อมู ล )
บุค คลทีระบุตั ว ตนได ้นั นคือ ผู ้ทีสามารถระบุตั ว ตนได ้โดยตรงหรือ โดยอ ้อม
โดยเฉพาะการอ ้างอิง ถึงตั ว ระบุตั ว ใดตั ว หนึง เช่น ชือ เลขประจํา ตั ว ข ้อมูล ตํา แหน่ งทีตั ง
ตั ว ระบุอ อนไลน์
หรือ อ ้างอิงถึงปั จ จั ย หนึงปั จจั ย หรือ หลายปั จ จั ย ทีเจาะจงเกียวกั บ ลั ก ษณะทางกายภาพ ทางสรีร ะ
ทางพั นธุก รรม ทางจิต ใจ ทางเศรษฐกิจ ทางวั ฒ นธรรม หรือ ทางสั งคมของบุค คลดั งกล่า ว
ผูป
้ ระมวลผล หมายถึง บุค คลหรือ นิต บ
ิ ุค คล เจ ้าหน ้าทีของรั ฐ หน่ ว ยงาน หรือ บุค คลอืนๆ
ทีประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลในนามของผู ้ควบคุม
การประมวลผล หมายถึง การดํา เนินการหรือ กลุ่ม การดํา เนินการใดๆ
ทีดํา เนินกั บ ข ้อมูล ส่ว นบุค คลหรือ กลุ่ ม ข ้อมูล ส่ว นบุค คล
ไม่ว่า จะเป็ นการดํา เนินการโดยอั ต โนมั ต ห
ิ รือ ไม่ก็ ต าม เช่น การเก็ บ รวบรวม การบั น ทึก
การจัด ระเบีย บ การรั บ มา การให ้คํา ปรึก ษา การใช ้ การเปิ ดเผยโดยการส่งผ่า น การเผยแพร่
หรือ การเปิ ดให ้ใช ้งานอืนๆ การปรั บ แนวหรือ ผสมผสาน การจํา กั ด ขอบเขต
การลบออกหรือ การทํา ลาย
ผูร้ บ
ั หมายถึง บุค คลหรือ นิต บ
ิ ุ ค คล เจ ้าหน า้ ทีของรั ฐ หน่ ว ยงาน หรือ บุค คลอืนๆ
ทีได ้รั บ รู ้ถึงการเปิ ดเผยข ้อมูล ส่ว นบุค คล ไม่ว่ า จะเป็ นบุค คลทีสามหรือ ไม่ก็ ต าม
ข้อ มูลส่ว นบุค คลประเภทพิเ ศษ หมายถึง ข ้อมูล ส่ว นบุค คลทีเผยให ้เห็นถึงเชือชาติห รือ ชาติพั นธุ์
ความคิด เห็ น ทางการเมือ ง ความเชือทางศาสนาหรือทางปรั ช ญา
หรือ ความเป็ นสมาชิก สหภาพการค ้า รวมถึงข ้อมู ล ทางพั นธุก รรม ข ้อมูล ทางชีว มิต ิ
เพือวั ต ถุป ระสงค์ท ีเฉพาะเจาะจงในการระ◌ุบุตัว ตนบุ ค คลใดบุค คลหนึง
ข ้อมู ล ทีเกียวกั บ สุข ภาพหรือ ข ้อมูล ทีเกียวกั บ วิถ ีช วี ต
ิ ทางเพศหรือ รสนิ ย มทางเพศของบุค คลหนึง
หน่วยงานกํา ก บ
ั ดูแ ล หมายถึง เจ ้าหนา้ ทีของรั ฐทีกํา หนดโดยสหภาพหรือ รั ฐ สมาชิก
ซึงรั บ ผิด ชอบในการตรวจสอบการใช ้ GDPR
เพือคุ ้มครองสิท ธิและเสรีภาพขันพืนฐานของบุค คลทีเกียวข ้องกับ การประมวลผล
และเพืออํา นวยความสะดวกในการส่งผ่า นข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลอย่า งราบรืนภายในสหภาพ
บุค คลทีสาม หมายถึง บุค คลหรือ นิต บ
ิ ุค คล เจ ้าหนา้ ทีของรั ฐ หน่ ว ยงาน หรือ บุค คลอืนๆ
ทีไม่ ใ ช่เ จ ้าของข ้อมูล ผู ้ควบคุม ผู ้ประมวลผล
และบุค คลทีอยู่ภายใต ้อํา นาจของผู ้ควบคุม หรือ ผู ้ประมวลผล
ทีได ้รั บ อนุ ญ าตให ้ประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คล
สิงใดทีไม่ ได ้ระบุไว ้ใน BCRs เหล่า นี จะมีค วามหมายตามระเบีย บว่า ด ้วยการคุ ้มครองข ้อมู ล ทั วไป
(GDPR)
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2. ขอบเขตของ BCRs เหล่านี
BCRs เหล่า นี มีไ ว ้เพือรั ก ษาระดั บ ความคุ ้มครองทีเหมาะสมสํา หรั บ ข ้อมูล ส่ว นบุค คล
(รวมถึง ข ้อมูล ส่ว นบุค คลประเภทพิเ ศษ) ทีส่ง ผ่า นไปยั งประเทศทีสามทีอยู่นอก EEA
โดยมีผลบั งคั บ ใช ้กั บ ข ้อมู ล ส่ว นบุ ค คล (รวมถึง ข ้อมูล ส่ว นบุค คลประเภทพิเ ศษ) ทีมาจากใน EEA
หรือ ทีอยู่ภายใต ้ GDPR หรือ กฎหมายรั ฐ สมาชิก ทีปรั บ ใช ้
และทีถ่า ยโอนมาจากผู ้ส่ ง ออกข ้อมูล ไปยั งผู ้นํ า เข ้าข ้อมูล ทีอยู่นอก EEA ซึงเกียวข ้องกับ พนั ก งาน
บุค คลทีต ้องเลียงดู และผู ้สมั ค รงาน ลูก ค ้า ว่า ทีลูก ค ้า ผู ้ยืม ผู ้กู ้ ผู ้รั บ รอง ตั ว แทนจํา หน่ า ย
ซัพ พลายเออร์ พั นธมิต รธุ รกิจ และพนั ก งานของหน่ ว ยงานนั นๆ ผู ้ถือ หุ ้น ผู ้เยียมชม
และเจ ้าของข ้อมูล รายอืนๆ เพือให ้เห็ นได ้อย่า งชัด เจน BCRs
เหล่า นี ยังครอบคลุ ม ถึงการถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลทีอยู่ใ น BCRs
เหล่า นี ไปยั งผู ้นํ า เข ้าข ้อมูล ทีทํา หน ้าทีเป็ นผู ้ประมวลผลให ้กั บ ผู ้ส่งออกข ้อมูล
BCRs
เหล่า นี ไม่ มผ
ี ลบังคั บ ใช ้กั บ ข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลหรือ ข ้อมู ล ส่ว นบุค คลประเภทพิเ ศษทีไม่ได ้มาจากใน
EEA และไม่ได ้อยู่ภายใต ้ GDPR หรือ กฎหมายรั ฐ สมาชิก ทีบั ง คั บ ใช ้ ตั ว อย่า งเช่น
หากสมาชิก ในกลุ่ ม ขอบเขตสหรั ฐ อเมริก าส่ง ข ้อมูล ส่ว นบุค คลทีสร ้างขึนในสหรั ฐ อเมริก าไปยั งสมา
ชิก ในกลุ่ม ขอบเขตออสเตรเลีย การส่งผ่ า นดั งกล่ า วและการประมวลผลทีเกียวข ้องจะไม่อ ยู่ ภายใต ้
BCRs เหล่า นี อีก ตั ว อย่า งหนึง เช่น
การประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คลหรือ ข ้อมูล ส่ว นบุค คลประเภทพิเ ศษของผู ้ยืม ทีพํา นั ก อยู่ใ นสหรั ฐอเ
มริก าโดยสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทีไม่ได ้อยู่ใน EEA
ซึงเกียวข ้องกั บ ธุรกรรมทีผู พ
้ ํา นั ก ดั งกล่า วต ้องการกู ้ยืม เงินจากสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทีไม่ได ้อยู่ใ
น EEA นั นจะไม่ถ ือ ว่า อยู่ภายใต ้ BCRs เหล่า นี
3. ล ก
ั ษณะข้อ ผูก ม ด
ั ของ BCR เหล่า นี
BCRs
เหล่า นี จะมีก ารผูก มั ด ตามกฎหมายกั บ สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตตามผลของสัญ ญาข ้อตกลงภายในก
ลุ่ม สมาชิก ในกลุ่ ม ขอบเขตจะต ้องปรั บ ใช ้และปฏิบั ต ต
ิ าม BCRs เหล่า นี
ผู ้บริห ารระดั บ สู งของสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตแต่ล ะรายมีห น า้ ทีรั บ ผิด ชอบในการปรั บ ใช ้และปฏิบั ต ิ
ตาม BCRs เหล่า นี ของสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตนั นๆ
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทุก รายจะต ้องมีค วามมุ่งมั นในการดํา เนินการให ้มั นใจว่า พนั ก งานปฏิบั ต ต
ิ า
มข ้อกํา หนดต่า งๆ ทีระบุไ ว ้ใน BCRs เหล่า นี
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตต ้องแจ ้งให ้พนั ก งานทราบว่า การไม่ป ฏิบั ต ต
ิ าม BCRs
เหล่า นี จะนํ า มาซึงการดํา เนินการทางวินั ย หรือ การใช ้มาตรการทางกฎหมาย (เช่น
การเตือ นอย่า งเป็ นทางการหรือ การเลิก จ ้าง) แก่พ นั ก งานนั นๆ ตามกฎหมายการจ ้างงาน
กฎหมายแรงงาน และกฎหมายสภาแรงงาน กฎหมายบริษั ท และสั ญ ญาจ ้างงาน
4. หล ก
ั การทีเกียวข้อ งก ับการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คล
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตมีค วามมุ่ง มั นในการปรั บ ใช ้หลั ก การเหล่ า นี สํา หรับ ข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลทีประมว
ลผลภายใต ้ BCRs เหล่า นี
4.1 ความชอบด้ว ยกฎหมาย ความเป็ นธรรม และความโปร่ง ใส
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตจะต ้องตรวจสอบให ้แน่ ใจว่ า ข ้อมู ล ส่ว นบุค คลได ้รั บ การประมวลผลอย่า งชอ
บด ้วยกฎหมาย เป็ นธรรม และโปร่ งใส ต่อ เจ ้าของข ้อมูล
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4.1.1 ความชอบด้ว ยกฎหมายและความเป็ นธรรม
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตจะต ้องตรวจสอบให ้แน่ ใจว่ า ข ้อมู ล ส่ว นบุค คลได ้รั บ การประมวลผลอย่า งเป็
นธรรมและชอบด ้วยกฎหมาย และยึด ตามหลั ก มู ล เหตุท างกฎหมายอย่ า งนอ้ ยหนึงรายการดัง นี :


เจ ้าของข ้อมูล ให ้คํา ยินยอมอย่ า งไม่กํา กวม



การประมวลผลข ้อมูล เป็ นสิงทีจํา เป็ นต่อ การดํา เนินการตามสัญ ญา
ซึงบุค คลทีเป็ นเจ ้าของข ้อมูล มีส่ว นเกียวข ้อง
หรือ เพือดํา เนินการตามคําขอของบุค คลทีเป็ นเจ ้าของข ้อมูล ก่อ นเข ้าร่ ว มในสัญ ญา



การประมวลผลข ้อมูล เป็ นสิงทีจํา เป็ นต่อ การปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อผูก พั นตามกฎหมาย
ทีซึงผู ้ควบคุม ดู อ ยู่ภายใต ้ข ้อผู ก พั นดั งกล่า ว



การประมวลผลข ้อมูล เป็ นสิงทีจํา เป็ นต่อ การปกป้ องผลประโยชน์ท สํ
ี า คั ญ ของบุค คลทีเป็ นเ
จ ้าของข ้อมูล



การประมวลผลข ้อมูล เป็ นสิงทีจํา เป็ นต่อ ประสิท ธิภาพของการดํา เนินการใดๆ
อั นเป็ นผลประโยชน์ต่อ สาธารณะ
หรือ การใช ้อํา นาจอย่า งเป็ นทางการของผู ้ควบคุ ม หรือ บุค คลทีสามต่อ บุคคลทีถูก เปิ ดเผยข ้
อมูล



การประมวลผลข ้อมูล เป็ นสิงทีจํา เป็ นต่อ จุ ด ประสงค์ของผลประโยชน์ท างกฎหมายตามเป้ า
หมายของผู ้ควบคุม หรือ บุ ค คลทีสาม หรือ ฝ่ ายใดๆ ต่อ บุค คลทีถูก เปิ ดเผยข ้อมู ล
เว ้นแต่ผลประโยชน์ดั งกล่ า วถูก แทนทีด ้วยผลประโยชน์ ห รือ สิท ธิและเสรีภาพพืนฐานของบุ
คคลทีเป็ นเจ ้าของข ้อมูล



การประมวลผลจะได ้รั บ อนุ ญ าตภายใต ้กฎหมายของสหภาพยุโ รปทีมีผ ลบั ง คับ ใช ้โดยตรง
หรือ กฎหมายแห่ง ชาติของผู ้ส่งออกข ้อมูล รายนั นๆ
ซึงแต่เ ดิม ถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลไปยั ง ผู ้นํ า เข ้าข ้อมู ล ทีอยู่นอก EEA

นอกจากนี
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตต ้องตรวจสอบให ้แน่ ใ จว่า ข ้อมูล ส่ว นบุค คลประเภทพิเ ศษนั นได ้รั บ การประม
วลผลตามหลั ก ของมูล เหตุอ ย่า งนอ้ ยหนึงรายการดัง นี :


เจ ้าของข ้อมูล ได ้ยืนคํา ยิน ยอมอย่า งชัด แจ ้งสํา หรั บ การประมวลผลข ้อมููลส่ว นบุ ค คลเหล่า นั
นเพือวั ต ถุป ระสงค์แต่ล ะประการทีระบุไ ว ้
เว ้นแต่ว่า กฎหมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐสมาชิก ระบุว่ า การประมวลผลนั นเป็ นสิงต ้องห ้าม



การประมวลผลเป็ นสิงทีจํา เป็ นเพือวั ต ถุป ระสงค์ใ นการปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อผูก พั นและการใช ้สิท ธิ
บางประการของผู ้ควบคุม หรือ เจ ้าของข ้อมูล ในเรืองของการจ ้างงานและประกั นสัง คมและก
ฎหมายคุ ้มครองมวลชนทีมีอ ยู่ใ นตอนนี
เนื องจากเป็ นสิงทีได ้รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐสมาชิก
หรือ ข ้อตกลงกลุ่ม ตามกฎหมายรั ฐ สมาชิก ทีมีไ ว ้เพือเป็ นมาตรการคุ ้มครองทีเหมาะสมของ
สิท ธิขั นพืนฐานและผลประโยชน์ ของเจ ้าของข ้อมูล



การประมวลผลข ้อมูล เป็ นสิงทีจํา เป็ นเพือปกป้ องผลประโยชน์ท สํ
ี า คั ญ ของเจ ้าของข ้อมูล ห
รือ บุค คลอืน
หากเจ ้าของข ้อมู ล เป็ นผู ้ไร ้ความสามารถทางกายภาพหรือ ทางกฎหมายในการให ้ความยิน
ยอม



การประมวลผลมีค วามเกียวข ้องกับ ข ้อมูล ส่ว นบุค คลทีเจ ้าของข ้อมูล เป็ นผู ้ทํา ให ้เป็ นข ้อมูล
สาธารณะอย่ า งโจ่ งแจ ้ง
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การประมวลผลเป็ นสิงทีจํา เป็ นสํา หรั บ การกํา หนด การใช ้
หรือ การป้ องกั น ข ้อเรีย กร ้องทางกฎหมาย
หรือ เมือศาลปฏิบั ต ต
ิ ามความสามารถในการพิจารณาคดี



การประมวลผลเป็ นสิงทีจํา เป็ นสํา หรั บ เหตุผ ลด ้านผลประโยชน์ ส่ว นรวมตามหลั ก กฎหมายส
หภาพหรือ กฎหมายรั ฐสมาชิก ซึงต ้องสอดคล ้องกั บ เป้ าหมายทีเล็ งผล
เคารพหลั ก ของสิท ธิในการคุ ้มครองข ้อมูล และจั ด มาตรการทีเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงเ
พือการคุ ้มครองสิท ธิและผลประโยชน์ขั นพืนฐานของเจ ้าของข ้อมูล



การประมวลผลเป็ นสิงจํา เป็ นสํา หรั บ วั ต ถุป ระสงค์ด ้านเวชศาสตร์ป้ องกั น หรือ อาชีว เวชศาส
ตร์ สํา หรับ การประเมิน ขีด จํา กั ด การทํา งานของพนั ก งาน การวินิจ ฉั ย ทางการแพทย์
การจั ด หาการบํา บั ด หรือ เยีย วยาด ้านสุขภาพหรือ ด ้านสัง คม
หรือ การบริห ารจั ด การบริก ารและระบบการเยีย วยาทางสุขภาพหรือ ทางสังคมตามหลัก กฎ
หมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐ สมาชิก หรือ ตามสัญ ญาทีทํา ร่ ว มกั บ ผู ้เชียวชาญด ้านสุขภาพ
และเมือข ้อมูล เหล่า นั นได ้รับ การประมวลผลโดยหรือ ได ้รั บ การประมวลผลภายใต ้ความรั บ ผิ
ดชอบของผู ้เชียวชาญทีอยู่ภายใต ้ข ้อผูก มั ด การรั ก ษาความลั บ ทางอาชีพ ภายใต ้กฎหมายส
หภาพหรือ กฎหมายรั ฐสมาชิก หรือ กฎทีตั งขึนโดยหน่ ว ยงานทีได ้รั บ มอบอํา นาจหรือ โดยบุค
คลอืนยั งข ้อมีข ้อผูก มั ด ด ้านการรั ก ษาความลั บ ภายใต ้กฎหมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐ สมา
ชิก หรือ กฎทีตั งขึนโดยหน่ ว ยงานทีได ้รั บ มอบอํา นาจ
4.1.2 ความโปร่ง ใส

นอกจากนีสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตต ้องตรวจสอบให ้แน่ ใ จว่า มีก ารให ้ข ้อมูล ในแนวทางทีโปร่ งใสซึง
เกียวข ้องกับ เจ ้าของข ้อมูล ซึงรวมถึงสิงเหล่า นี


ข ้อมู ล เฉพาะตั ว และรายละเอีย ดการติด ต่อ ของผู ้ควบคุ ม



รายละเอีย ดการติด ต่อ ของเจ ้าหนา้ ทีด ้านความเป็ นส่วนตั ว ของข ้อมู ล หากจํา เป็ น



วั ต ถุป ระสงค์ของการประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คลทีกํา หนดไว ้และหลั ก การทางกฎหมายสํา
หรั บ การประมวลผล



ประเภทของข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลทีกล่า วถึง



หลั ก การทางกฎหมายสํา หรั บ การประมวลผล
(หากการประมวลผลมีพืนฐานตามผลประโยชน์ท ชอบด
ี
้วยกฎหมายทีดํา เนินการโดยผู ้ควบ
คุม หรือ โดยบุค คลทีสาม จํา เป็ นต ้องมีก ารกล่า วถึง ผลประโยชน์ เ หล่า นี )



ผู ้รั บ หรือ ประเภทของผู ้รั บ ข ้อมูล ส่ว นบุ ค คล (ถ ้ามี)



ในกรณี ท ีมีค วามเป็ นไปได ้ว่า ผู ้ควบคุม มีค วามตั งใจทีจะถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุค คลไปยั งองค์
กรทีสามหรือ องค์ก รระหว่า งประเทศทีสาม
และโดยไม่ ว่า จะมีก ารตั ด สิน ใจอย่า งเหมาะสมโดยคณะกรรมการหรือ การถ่า ยโอนจะมีม าต
รการคุ ้มครองทีเพีย งพอหรือ ไม่
มาตรการคุ ้มครองทีเหมาะสมดั ง กล่า วนั นรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในองค์ก รอั นเป็ นข ้อผูก มั ด ข
องผู ้รั บ
มาตราว่า ด ้วยการคุ ้มครองข ้อมูล ขั นพืนฐานทีปรับ ใช ้โดยคณะกรรมการยุโ รปหรือ ทีปรับ ใช ้โ
ดยหน่ ว ยงานกํา กั บ ดูแลและอนุ มั ต โิ ดยคณะกรรมการสหภาพยุโ รป
หรือ หลัก จรรยาบรรณการดํา เนินธุร กิจ หรือ กลไกการรั บ รองทีผ่า นการอนุ มั ต แ
ิ ล ้ว
รวมทั งข ้อผูก มั ด และพั น ธสั ญ ญาทีปฏิบั ต ไิ ด ้จริงของทางฝั งผู ้รั บ
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ผู ้ควบคุม ต ้องใช ้มาตรการคุ ้มครองและวิธีก ารทีเพีย งพอหรือ ทีเหมาะสม
โดยทีเอกสารเกียวกั บ เรืองเหล่า นี สามารถนํ า มาใช ้ได ้หรือ มีก ารเผยแพร่ แล ้ว
นอกจากข ้อมูล นี แล ้ว เมือได ้รั บ ข ้อมูล ส่ว นบุค คลแล ้ว
ผู ้ควบคุม ต ้องแจ ้งข ้อมู ล ต่ อ ไปนี ให ้เจ ้าของข ้อมูล ทราบเพือรัก ษาความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสข
องการประมวลผล


ระยะเวลาทีใช ้ในการจั ด เก็ บ ข ้อมูล ส่ว นบุค คล หรือ หากไม่ส ามารถทํา ได ้
ให ้ใช ้เกณฑ์ท ีใช ้ระบุถ งึ ช่ว งเวลานั นๆ



สิท ธิทีมีใ ห ้สํา หรั บ การขอให ้ผู ้ควบคุม มอบการเข ้าถึง การแก ้ไข
หรือ การลบข ้อมูล ส่ว นบุค คล
หรือ ปิ ดกั นการประมวลผลทีเกียวกั บ เจ ้าของข ้อมูล หรือ คั ด ค ้านการประมวลผล
เช่น เดีย วกั บ สิท ธิการเคลือนย ้ายข ้อมูล



เมือการประมวลผลข ้อมู ล ส่ว นบุค คลและข ้อมูล ส่ว นบุค คลประเภทพิเ ศษเป็ นไปตามคํา ยิน ย
ิ ธิในการเพิก ถอนคํา ยินยอมได ้ในทุ ก เมือ
อม จะมีส ท
โดยไม่ก ระทบกั บ ความชอบด ้วยกฎหมายของการประมวลผลตามคํา ยินยอมทีให ้ไว ้ก่อ นที
จะเพิก ถอน



สิท ธิในการยืนคํา ร ้องเรีย นไปยั ง หน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แล



ไม่ ว่า การให ้ข ้อมู ล ส่ว นบุค คลจะเป็ นไปตามกฎหมายหรือ ข ้อกํา หนดตามสัญ ญา
หรือ ข ้อกํา หนดทีจํา เป็ นต่อ การลงนามในสัญ ญา
และไม่ว่า เจ ้าของข ้อมูล จะมีข ้อผูก มั ด ในการให ้ข ้อมู ล ส่ว นบุค คลและผลกระทบทีอาจเกิด ขึ
นหากไม่ม ีก ารให ้ข ้อมูล ดั ง กล่ า ว



การตั ด สิน ใจด ้วยระบบอั ต โนมั ต ท
ิ ีมีอ ยู่ ซึงรวมถึงการจั ด ทํา โปรไฟล์และ
อย่า งน ้อยในกรณี เ หล่า นั น ข ้อมูล สํา คั ญ เกียวกั บ ตรรกะทีใช ้
เช่น เดีย วกั บ ความสํา คั ญ และผลกระทบทีคาดว่า จะเกิด ขึนของการประมวลผลข ้อมูล ดั งกล่ า
ว

ในกรณี ท ีผู ้ควบคุม มีเ จตนาทีจะประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คลเพิมเติม ด ้วยวั ตถุป ระสงค์ท ีอยู่นอกเหนื
อจากทีระบุไ ว ้เมือเก็ บ รวบรวมข ้อมูล มาในตอนแรก
ก่อ นการประมวลผลเพิมเติม ผู ้ควบคุ ม ต ้องแจ ้งข ้อมูล เกียวกั บ วั ต ถุป ระสงค์ดั งกล่ า วให ้เจ ้าของข ้อมูล
ทราบ รวมถึงข ้อมู ล อืนๆ เพิมเติม ทีเกียวข ้อง
หากข ้อมูล ส่ว นบุค คลเป็ นข ้อมู ล ทีไม่ได ้ขอมาจากเจ ้าของข ้อมูล โดยตรง
นอกจากทีกล่ า วไว ้ข ้างต ้นแล ้วผู ้ควบคุ ม ต ้องแจ ้งข ้อมู ล เกียวกั บ แหล่ง ทีมาของข ้อมูล นั นให ้เจ ้าของ
ข ้อมู ล ทราบ และหากจํา เป็ น
ให ้แจ ้งด ้วยเช่นกั นว่า ข ้อมู ล ดั งกล่า วนั นมาจากแหล่ง ทีเข ้าถึงได ้โดยสาธารณะหรือ ไม่ ในกรณีนี
ผู ้ควบคุม ต ้องแจ ้งให ้เจ ้าของข ้อมูล ทราบภายในระยะเวลาทีเหมาะสมหลั งจากได ้ข ้อมูล ส่ว นบุค คล
มาแล ้ว แต่อ ย่า งน ้อยต ้องภายในหนึงเดือ น
โดยขึนอยู่กั บ สถานการณ์ ใ นการประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลนั นๆ
หากข ้อมูล ส่ว นบุค คลดั งกล่า วใช ้สําหรั บ การติด ต่อ สือสารกั บ เจ ้าของข ้อมูล
อย่า งช ้าทีสุด ควรแจ ้งในการสือสารกั บ เจ ้าของข ้อมูล ครั งแรก
หรือ หากคาดการณ์ ไว ้แล ้วว่า อาจมีก ารเปิ ดเผยข ้อมูล ให ้กั บ ผู ้รั บ อีก รายหนึง
อย่า งช ้าทีสุด ควรแจ ้งให ้เจ ้าของข ้อมูล ทราบเมือมีก ารเปิ ดเผยข ้อมูล ส่ว นบุค คลครั งแรก
ข ้อผูก มัด ในการแจ ้งให ้เจ ้าของข ้อมูล ทราบตามมาตรา 4.1.2
นี จะไม่ม ีผลบั งคั บ ใช ้ในกรณี ท เจ
ี ้าของข ้อมูล มีข ้อมู ล นั นอยู่แ ล ้ว
หรือ ในกรณี ท ีไม่ ได ้ขอข ้อมู ล ส่ว นบุค คลมาจากเจ ้าของข ้อมูล โดยตรง หาก
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พิสูจ น์แ ล ้วว่า การจั ด หาข ้อมู ล ดั งกล่า วนั นเป็ นไปไม่ ไ ด ้หรือ อาจต ้องใช ้ความพยายามเกินกว่
าเหตุ



การรั บ หรือ การเปิ ดเผยข ้อมูล เป็ นสิงทีกํา หนดขึนอย่า งชัด แจ ้งโดยกฎหมายสหภาพหรือ กฎ
หมายรัฐ สมาชิก ว่า ผู ้ควบคุม ต ้องปฏิบั ต ต
ิ ามและมีม าตรการทีเหมาะสมในการคุ ้มครองสิท ธิ
อั นชอบด ้วยกฎหมายของเจ ้าของข ้อมูล



ในกรณี ท ีจํา เป็ นต ้องเก็ บ ข ้อมูล ส่ว นบุค คลไว ้เป็ นความลั บ ภายใต ้ข ้อผูก มั ด การเก็ บ ความลั บ
ทางอาชีพ ทีควบคุม ดูแลโดยกฎหมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐ สมาชิก
รวมถึง ข ้อผูก มั ด ทางกฎหมายว่า ด ้วยการเก็ บ ความลั บ
4.2 ข้อ จํา ก ัดของว ต
ั ถุป ระสงค์

สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตต ้องไม่ป ระมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คลเพิมเติม ในแนวทางทีไม่ส อดคล ้องกั บ วั
ตถุป ระสงค์ใ นการเก็ บ รวบรวมข ้อมูล
4.3 การลดขนาดข้อ มู ล ความแม่น ยํา ข้อจํา ก ด
ั ในการจ ด
ั เก็ บ
ข ้อมู ล ส่ว นบุค คลจะต ้อง:


มีค วามแม่น ยํา และต ้องคอยอั ป เดตอยู่เ สมอหากจํา เป็ น



เพีย งพอ เหมาะสม
และไม่ม ากเกินควรในเรืองของวั ต ถุป ระสงค์ข องการถ่ า ยโอนและการประมวลผลเพิมเติม



ไม่ ม ีก ารประมวลผลนานเกินความจํา เป็ นตามวั ต ถุป ระสงค์ท เก็
ี บ รวบรวมมาตั งแต่แรก
ข ้อมู ล ส่ว นบุค คลทีไม่ ม ีค วามจํา เป็ นตามวั ต ถุป ระสงค์ข องการประมวลผลทีตั งไว ้แต่แ รกอีก
ื
ต่อ ไปแล ้วต ้องได ้รั บ การกํา จั ด หรือ ทํา ให ้ไม่ม ีก ารระบุ ช อ
เว ้นแต่ว่า มีมูล เหตุท างกฎหมายสํา หรั บ การประมวลผลเพิมเติม
ในนโยบายทีเกียวข ้องต ้องมีก ารระบุถ งึ ระยะเวลาในการเก็ บ ข ้อมูล
ั แ ละการรก
4.4. ความซือส ตย์
ั ษาความลบ
ั

สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตต ้องเก็ บ ข ้อมูล ส่ว นบุค คลไว ้เป็ นความลั บ และต ้องปกป้ องข ้อมูล ส่ว นบุค คล
จากการถูก ทํา ลายโดยอุบั ต เิ หตุห รือ ด ้วยสาเหตุท ีไม่ช อบด ้วยกฎหมายหรือ การสูญ หายโดยอุบั ต เิ ห
ตุ การปรั บ แต่ ง การเปิ ดเผยหรือ การเข ้าถึงทีไม่ได ้รับ อนุ ญ าต
โดยเฉพาะอย่า งยิงเมือการประมวลผลต ้องมีก ารถ่า ยโอนข ้อมูล ผ่า นทางเครือ ข่า ย
และป้ องกั นข ้อมู ล ส่ว นบุค คลจากการประมวลผลโดยไม่ ช อบด ้วยกฎหมายในรู ป แบบต่า งๆ
ด ้วยการใช ้มาตรการทางองค์ก รและทางเทคนิค ทีเหมาะสม เพือวั ต ถุป ระสงค์นี
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตได ้พั ฒนาและปรั บ ใช ้นโยบายและแนวทางปฏิบั ต ต
ิ ่า งๆ
ซึงรวมถึงมาตรการการควบคุม การเข ้าถึง
มาตรการในการรั ก ษาความปลอดภั ย ให ้กั บ การรั ก ษาความลั บ
ความพร ้อมและการถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุค คลและการควบคุม การจั ด ระเบีย บ
นอกจากนีสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตต ้องทํา ให ้มันใจว่าพนั ก งานเก็ บ ข ้อมูล ส่ว นบุค คลดั งกล่า วไว ้เป็ น
ความลั บ และเก็ บ ไว ้อย่า งปลอดภั ย เช่น
ใช ้การรับ รองการรั ก ษาความลั บ และ/หรือ ข ้อผูก มั ด ตามสัญ ญาทีเกียวข ้อง
พนั ก งานและผู ้ประมวลผลต ้องได ้รั บ อนุ ญ าตให ้ประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คลเฉพาะในของเขตทีจํา เ

7

ป็ นเท่า นั น เพือให ้บุค คลเหล่า นีปฏิบั ต งิ านอย่า งสอดคล ้องกั บ BCRs
เหล่า นี และกฎหมายทีเกียวข ้อง
มาตรการเหล่า นี จะได ้รับ การตรวจสอบอย่า งสมําเสมอและมีเ ป้ าหมายเพือให ้การรัก ษาความปลอด
ภั ย ในระดั บ ทีเหมาะสมกั บ ความเสียงจากทีมองเห็น จากการประมวลผลและลั ก ษณะของข ้อมูล ทีจะ
ให ้ความคุ ้มครอง ในกรณี ท ประมวลผลข
ี
้อมูล ส่ว นบุ ค คลประเภทพิเ ศษ
ต ้องใช ้มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ทีรั ด กุม กว่า
4.5.การคุม
้ ครองข้อ มู ลด้ว ยการออกแบบและความเป็ นส่วนต วั ของข้อ มูล ตามค่าเริม
ต้น
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตต ้อง:


พิจ ารณาถึงสถานะในปั จ จุ บั น ต ้นทุน การปรั บ ใช ้และลั ก ษณะ ขอบเขต บริบ ท
และวั ต ถุป ระสงค์ข องการประมวลผล เช่น เดีย วกั บ ความเสียงของแนวโน ม
้ ทีไม่ แน่ นอน
และผลกระทบต่อ สิท ธิและเสรีภาพของบุ ค คลต่า งๆ อั นเกิด จากการประมวลผล
ทั งในช่ว งการกํา หนดวิธ ีก ารประมวลผลและในช่ว งของการประมวลผล
ผู ้ควบคุม ต ้องปรั บ ใช ้มาตรการทางเทคนิค และทางองค์ก รทีเหมาะสม เช่น
การใช ้นามแฝงและการลดขนาดข ้อมูล
ซึงออกแบบมาเพือปรั บ ใช ้หลั ก การการคุ ้มครองข ้อมู ล ในแนวทางทีมีป ระสิท ธิภ าพ
และเพือเสริม มาตรการคุ ้มครองทีจํา เป็ นให ้กั บ การประมวลผลเพือให ้สอดคล ้องตามข ้อกํา
หนดของ GDPR และเพือปกป้ องสิท ธิของเจ ้าของข ้อมูล



ปรั บ ใช ้มาตรการทางเทคนิค และทางองค์ก รทีเหมาะสมเพือให ้มั นใจว่า มีก ารประมวลผลเฉ
พาะข ้อมูล ส่ว นบุค คลทีมีค วามจํา เป็ นสํา หรั บ วั ต ถุป ระสงค์แต่ล ะประการของการประมวลผล
ทีดํา เนินการอยู่ ตามกฎตั งต ้น
ข ้อผูก มัด ดั งกล่ า วจะมีผลบั งคั บ ใช ้กั บ จํา นวนข ้อมูล ส่ว นบุค คลทีเก็ บ รวบรวม
ขอบเขตการประมวลผล
ระยะเวลาการจั ด เก็ บ และความสามารถในการเข ้าถึง ข ้อมูล ดั งกล่ า ว โดยเฉพาะอย่า งยิง
การดํา เนิน การดัง กล่า วต ้องกํา หนดกฎตั งต ้นไว ้ว่า จะต ้องไม่ม อบสิท ธิการเข ้าถึงข ้อมูล ส่ว น
บุค คลให ้แก่ส าธารณะชนโดยไม่ได ้ปรึก ษากั บ บุ ค คลดั ง กล่า ว
4.6. ภาระร ับผิด ชอบ

สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตต ้องมีค วามรั บ ผิด ชอบและสามารถแสดงให ้เห็ นถึงการปฏิบั ต ต
ิ ามหลัก การ
ทีระบุไ ว ้ด ้านบน โดยเฉพาะอย่า งยิง จะต ้อง


รั ก ษาบันทึก กิจกรรมการประมวลผลของ John Deere
ซึงสามารถเข ้าถึงได ้ผ่า นทางเครืองมือ ออนไลน์ใ นอิน ทราเน็ ต



ดํา เนินการประเมินผลกระทบต่อ การป้ องกั น ข ้อมูล ก่อ นทีจะประมวลผล
ซึงจะพิจ ารณาลั ก ษณะ ขอบเขต บริบ ทและวั ต ถุป ระสงค์ข องการประมวลผล
เมือใดก็ ต ามทีคาดว่า การประมวลผลมีแนวโน ม
้ ทีจะทํา ให ้เกิด ความเสียงสูงในด ้านสิท ธิแล
ะเสรีภาพของบุค คลต่า งๆ โดยเฉพาะอย่า งยิงเมือใช ้เทคโนโลยีใ หม่



ในกรณี ท ีจํา เป็ น ให ้ปรึก ษากั บ เจ ้าหนา้ ทีฝ่ ายกํา กั บ ดูแ ลก่อ นประมวลผล
เมือผลการประเมินผลกระทบการคุ ้มครองข ้อมู ล ระบุ ว่า การประมวลผลอาจมีค วามเสียงสูงใ
นการขาดมาตรการทีช่ว ยลดความเสียง



ให ้ความร่ว มมือ เมือหน่ ว ยงานกํา กั บ ดูแลร ้องขอให ้ช่ว ยดํา เนินงาน
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5. โครงสร้า งการกํา ก บ
ั ดู แ ลความเป็นส่วนต วั
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตมีก ารปรั บ ใช ้กระบวนการและขันตอนการคุ ้มครองข ้อมูล
รวมถึง การปรั บ ใช ้เครือ ข่า ยความเป็ นส่ว นตั ว ระดั บ สากล ซึงออกแบบมาเพือรองรับ การปฏิบั ต ต
ิ าม
BCRs เหล่า นี และกฎหมายการคุ ้มครองข ้อมูล ทีเกียวข ้อง
ยิงไปกว่ า นั น รองประธานและหั ว หนา้ ฝ่ ายกํา กั บ ดูแลการปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อกํา หนดของ John Deere
ซึงเป็ นผู ้นํา ของศูนย์ก ารดํา เนิน ธุร กิจ ทั วโลกของ John Deere ("CGBC")
มีห นา้ ทีรั บ ผิด ชอบโดยรวมในเรืองของโครงสร ้างการกํา กั บ ดูแลความเป็ นส่ว นตัว
รองประธานและหั ว หนา้ ฝ่ ายกํา กั บ ดูแลการปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อกํา หนดมีห นา้ ทีรั บ ผิด ชอบในการควบคุม ดู
แลการปฏิบั ต ต
ิ ามกฎหมายการคุ ้มครองข ้อมูล ทีเกียวข ้องในประเทศทีสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตปฏิบั
ติง าน
นโยบายของสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทีเกียวข ้องกับ การประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลและพั นธสัญ ญ
าตาม BCRs เหล่า นี และจัด การกั บ การสืบ สวนใดๆ ทีดํา เนินการโดยหน่ ว ยงานกํา กับ ดูแล
รองประธานและหั ว หนา้ ฝ่ ายกํา กั บ ดูแลการปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อกํา หนดจะเป็ นผู ้ส่ง รายงานประจํา อย่า งน ้อ
ยปี ละครั งไปยั งสภาบรรษั ทภิบ าลของคณะกรรมการบริษัท Deere & Company
ซึงจะมีโ อกาสสือสารอย่า งเป็ นอิส ระ และสือสารกั บ สภาหรือ คณะกรรมการบริษั ทได ้โดยตรง
หากจํา เป็ น
นอกจากนี
รองประธานและหั ว หนา้ ฝ่ ายกํา กั บ ดูแลการปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อกํา หนดยั งได ้รั บ ความช่ว ยเหลือ จากผู ้อํา น
วยการ เจ ้าหนา้ ทีฝ่ ายกลยุท ธ์ก ารดํา เนิน ธุร กิจ ระดั บ สากลและด ้านความเป็ นส่ว นตั ว
("เจ ้าหน ้าทีฝ่ ายความเป็ นส่ว นตั ว ")
ซึงรายงานโดยตรงต่ อ รองประธานและหั ว หนา้ ฝ่ ายกํา กั บ ดู แลการปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อกํา หนด
เจ ้าหน ้าทีฝ่ ายความเป็ นส่ว นตั ว รั บ ผิด ชอบในเรืองกลยุท ธ์และการดํา เนิน การของ John Deere
ตามกฎหมายและข ้อกํา หนดด ้านการคุ ้มครองข ้อมูล ทีเกียวข ้อง
นโยบายทีเกียวข ้องกับ การประมวลผลข ้อมูล และพั น ธสัญ ญาตาม BCRs เหล่า นี
และควบคุม ดูแลการดํา เนินการตามคํา ร ้องเรีย นจากเจ ้าของข ้อมูล และรายงานปั ญ หาร ้ายแรงด ้านค
วามเป็ นส่ว นตั ว ให ้รองประธานและหั ว หนา้ ฝ่ ายกํา กั บ ดู แลการปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อกํา หนดรั บ ทราบ
นอกจากนี
เจ ้าหน ้าทีฝ่ ายความเป็ นส่วนตัวยังได ้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายพนักงานเต็มเวลาและพนั กงานไม่
เต็มเวลาในทัวโลก
เครือข่ายด ้านความเป็ นส่วนตัวระดับสากลประกอบไปด ้วยพนักงานทีรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิ
บัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อกําหนดด ้านการคุ ้มครองข ้อมูลทีเกียวข ้อง
นโยบายของสมาชิกในกลุ่มขอบเขตทีเกียวข ้องกับการประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลและพันธสัญญาขอ
ง John Deere ตาม BCRs เหล่านี
เครือข่ายด ้านความเป็ นส่วนตัวระดับสากลยังประกอบไปด ้วยพนักงานในสมาชิกในกลุม
่ ขอบเขตทีรับผิ
ดชอบงานธุรกิจทีต ้องมีการประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคล
6. การฝึ กอบรม
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตรั ก ษาความตระหนั ก และหลั ก สูต รการฝึ กอบรมสํา หรั บ พนั ก งานทีประมวลผ
ลข ้อมูล ส่ว นบุค คลภายในขอบเขตของ BCRs
เหล่า นี เพือให ้มั นใจว่า พนั ก งานมีค วามตระหนั ก ถึง ข ้อผู ก มั ด ทีมีและช่ว ยให ้พนั ก งานสามารถปฏิบั ต ิ
ตาม BCRs เหล่า นี การฝึ กอบรมรวมถึงการแจ ้งให ้พนั ก งานทราบถึงผลทีตามมาของการละเมิด
BCRs เหล่า นี สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตมอบการฝึ กอบรมเพิมเติม ทีเจาะจงเกียวกั บ BCRs
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และกฎหมายการคุ ้มครองข ้อมูล ให ้กั บ พนั ก งานทีประมวลผลข ้อมูล ทีอยู่ภายใต ้ BCRs
อย่า งถาวรหรือ เป็ นประจํา
(รวมถึง พนั ก งานทีรั บ ผิด ชอบการดํา เนินธุร กิจ ทีมีก ารประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คล
พนั ก งานทีมีส่ว นร่ว มในการเก็ บ รวบรวมข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลหรือ พนั ก งานทีมีส่ว นร่ว มในการพั ฒ นาเครื
องมือ ทีใช ้ในการประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุ ค คล
คํา อธิบ ายรายละเอีย ดเพิมเติม เกียวกั บ การฝึ กอบรมอยู่ใ นโปรแกรมการฝึ กอบรม
7. การประเมินและการตรวจสอบ
การปฏิบัต ต
ิ าม BCRs
เหล่า นี จะต ้องได ้รั บ การตรวจสอบและสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตต ้องยิน ยอมทีจะรั บ การประเมินเป็ นระ
ยะๆ ในเรืองเกียวกั บ การปรั บ ใช ้และการปฏิบั ต ต
ิ าม BCRs เหล่า นี
การประเมินจะครอบคลุม องค์ป ระกอบทั งหมดของ BCRs เหล่า นี
ความรับ ผิด ชอบหลั ก ในการดํา เนินการประเมิน จะเป็ นของแผนกการประเมินภายในของ
John Deere แต่ใ นกรณี ท ีมีค วามจํา เป็ น
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตสามารถมอบหมายหน า้ ทีนี ให ้กับ บุค คลทีสามทีอยู่ภายนอก
ผลลั พ ธ์ของการประเมิน ดั งกล่า วจะได ้รั บ การรายงานไปยั งรองประธานและหั ว หนา้ ฝ่ ายกํา กับ ดูแลก
ารปฏิบัต ต
ิ ามข ้อกํา หนดและเจ ้าหนา้ ทีฝ่ ายความเป็ นส่ว นตั ว
ผลลั พ ธ์ท ีสํา คั ญ จะได ้รั บ การรายงานไปยั งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมิน ของคณะกรรมการบ
ริษัท Deere & Company
รองประธานและหั ว หนา้ ฝ่ ายกํา กั บ ดูแ ลการปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อกํา หนดหรือ เจ ้าหนา้ ทีฝ่ ายความเป็ นส่ว นตั
วอาจร ้องขอให ้มีก ารประเมินหรือ การตรวจสอบเพิมเติม นอกเหนื อ จากโรดแมปการประเมิน ตามมา
ตรฐาน นอกจากนี CGBC
ยังอาจทํา การประเมินในรู ป แบบของการประเมิน ตนเองโดยสมาชิก ในกลุ่ ม ขอบเขตเช่นกั น
เจ ้าหน ้าทีฝ่ ายความเป็ นส่ว นตั ว จะเก็ บ ผลการประเมิน ตนเองและรายงานผลลั พ ธ์ท ีสํา คั ญ ให ้กั บ รอง
ประธานและหั ว หน า้ ฝ่ ายกํา กั บ ดู แลการปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อกํา หนดและแผนกประเมิน ภายในของ
John Deere
หากการประเมินดังกล่าวชีให ้เห็นว่าจําเป็ นต ้องมีการดําเนินการแก ้ไข
จะมีการดําเนินการแก ้ไขตามกระบวนการการประเมิน
คําอธิบายรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการประเมินอยูใ่ นโปรแกรมการประเมิน
8. สิท ธิของเจ้า ของข้อ มู ล - การเข้า ถึง การแก้ไ ข การลบ การจําก ด
ั การคด
ั ค้า น
การเคลือนย้า ย และการต ด
ั สิน ใจด้ว ยระบบอต
ั โนม ต
ั ิ
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตต ้องใช ้กระบวนการและขั นตอนทีปรับ ใช ้เพือเปิ ดโอกาสให ้เจ ้าของข ้อมูล ทุ
กคนทีมีข ้อมูล ส่ว นบุค คลของตั ว เองอยู่ ภายใต ้ BCRs เหล่า นี สามารถใช ้สิท ธิของตัว เองได ้
เว ้นแต่ว่า สิท ธิดั งกล่า วอาจถูก จํา กั ด โดยตรงเนื องจากกฎหมายสหภาพยุโ รปหรือ กฎหมายแห่งชาติ
ทีเกียวข ้องของผู ้ส่ง ออกข ้อมูล นั นๆ
ซึงแต่เ ดิม ถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลไปยั ง ผู ้นํ า เข ้าข ้อมู ล ทีอยู่นอก EEA


เพือให ้ได ้มาโดยไม่ม ีข ้อจํ า กั ด ในรอบทีสมเหตุส มผลและโดยไม่ม ีก ารล่า ช ้าเกิน ความจํา เป็
นหรือ มีก ารจ่ า ยเงินเกิน ควรเพือทํา สํา เนาข ้อมูล ส่ว นบุค คลทั งหมดทีเกียวข ้องกั บ บุค คลนั น
ๆ ทีกํา ลั งถูก ประมวลผลอยู่



เพือการแก ้ไข ลบ หรือ จํา กั ด ข ้อมูล ส่ว นบุค คลทีเกียวข ้องกับ บุค คลนั นๆ
เนื องจากข ้อมูล นั นไม่ส มบูร ณ์ห รือ ไม่ถูก ต ้อง
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เพือคั ด ค ้าน หรือ ระงั บ การประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คลของบุค คลนั นๆ
ในบางสถานการณ์ ไ ม่ว่า จะเป็ นช่ว งเวลาใด
ซึงเป็ นไปเพือผลประโยชน์ท ีชอบด ้วยกฎหมายทีดํา เนินการตามโดยผู ้ควบคุม หรือ โดยบุ ค
คลทีสาม



ิ ธิทีจะไม่อ ยู่ภายใต ้การตั ด สิน ใจทีเป็ นไปโดยระบบการประมวลผลแ
เจ ้าของข ้อมูล ต ้องมีส ท
บบอั ต โนมั ต แ
ิ ต่เ พีย งอย่า งเดีย ว ซึงรวมถึงการทํา โปรไฟล์
ซึงส่ง ผลกระทบทางกฎหมายทีเกียวข ้องกั บ บุค คลนั นๆ
หรือ ส่งผลกระทบในทํา นองคล ้ายกั นแก่บุค คลนั นๆ
เว ้นแต่ใ นกรณี ท ีการประมวลผลนั นมีค วามจํา เป็ นต่อ การเข ้าร่ ว มหรือ การปฏิบั ต ต
ิ ามสัญ ญาร
ะหว่า งเจ ้าของข ้อมูล และผู ้ควบคุ ม ข ้อมูล
หรือ หากได ้รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐ สมาชิก ทีผู ้ควบคุม ต ้องปฏิบั ต ต
ิ
าม ซึงจะต ้องมีม าตรการทีเหมาะสมเพือการคุ ้มครองสิท ธิและเสรีภ าพของเจ ้าของข ้อมูล
และผลประโยชน์ท ีชอบด ้วยกฎหมายทีอิงตามคํา ยินยอมโดยชั ด แจ ้งของเจ ้าของข ้อมูล



ิ ธิทีจะรั บ ข ้อมูล ส่ว นบุค คลทีเกียวข ้องกับ บุค คลนั นๆ
เจ ้าของข ้อมูล ต ้องมีส ท
ทีได ้มอบไว ้ให ้กั บ ผู ้ควบคุม
ในรู ป แบบทีเป็ นโครงสร ้างทีใช ้กั นทั วไปและอ่า นได ้ด ้วยคอมพิว เตอร์
ิ ธิทีจะส่งต่อ ข ้อมูล เหล่า นั นไปยังผู ้ควบคุม รายอืนโดยไม่ม ีก ารขัด ข
และเจ ้าของของมูล มีส ท
วางจากผู ้ควบคุม รายเดิม ทีฝากข ้อมูล ส่ว นบุค คลไว ้แต่แ รก
ในกรณี ท ีการประมวลผลข ้อมู ล ส่ว นบุค คลเป็ นไปตามคํา ยิน ยอมของเจ ้าของข ้อมูล และตาม
สัญ ญา และการประมวลผลดํา เนินการโดยวิธ ีก ารทีเป็ นระบบอั ต โนมัต ิ

เจ ้าของข ้อมูล สามารถใช ้สิท ธิความเป็ นเจ ้าของข ้อมู ล ตามทีระบุไ ว ้ในมาตราที 10
9. การส่งต่อ
ในส่ว นทีเกียวข ้องกับ ข ้อมู ล ส่ว นบุค คลทีอยู่ภายใต ้ BCRs เหล่า นี
ผู ้นํ า เข ้าข ้อมูล ทุก รายต ้องปฏิบั ต ต
ิ ามมาตรการเพิมเติม เหล่า นี รวมถึง ข ้อกํา หนดทีอธิบ ายไว ้ในมาตร
าที 12 เมือแบ่ งปั น ข ้อมูล ร่ ว มกั บ ผู ้ควบคุม หรือ ผู ้ประมวลผล

9.1

การแบ่ง ปัน ข้อ มู ลส่วนบุ ค คลก บ
ั ผูค
้ วบคุม

ผู ้นํ า เข ้าข ้อมูล ทุก รายจะสามารถถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลไปยั ง ผู ้ควบคุม อีก รายได ้ต่อ เมือมีมูล เหตุ
ทางกฎหมายสํา หรั บ การประมวลผลตามมาตราที 4.1.1 เท่า นั น
และต ้องเป็ นไปตามหลั ก การประมวลผลอืนๆ ทีระบุไ ว ้ในมาตราที 4 ของ BCRs เหล่า นี
เมือมีค วามจํา เป็ นและมีค วามเป็ นไปได ้อย่า งสมเหตุ ส มผล
ผู ้นํ า เข ้าข ้อมูล ต ้องได ้รั บ คํา รั บ รองตามสัญ ญาจากผู ้ควบคุ ม ก่อ นจึงจะดํา เนิน การได ้
ในกรณี ท ีกฎหมายแห่ งชาติปิ ด กั นไม่ใ ห ้สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตปฏิบั ต ต
ิ ามมาตรา 12 ใน BCRs
เหล่า นี ทีมีผ ลบัง คับ ใช ้

9.2.

การควบคุม ร่ว มก น
ั

ผู ้ส่งออกข ้อมูล และผู ้นํ า เข ้าข ้อมูล ทุก รายทีร่ ว มกั นกํา หนดวั ต ถุป ระสงค์และวิธีก ารประมวลผลต ้อง
ทํา สัญ ญาร่ ว มกั นเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรทีอธิบ ายถึงบทบาทและความสัม พั น ธ์ข องผู ้ควบคุม แต่ ล ะฝ่ า
ยอย่า งชัด เจนในเรืองเกียวกั บ เจ ้าของของมูล
สาระสํา คัญ ของข ้อตกลงจะต ้องนํ า ไปเผยแพร่ ใ ห ้กั บ เจ ้าของข ้อมูล โดยเฉพาะอย่ า งยิง
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ทุก ฝ่ ายต ้องมีค วามโปร่ งใสในการกํา หนดหนา้ ทีรั บ ผิด ชอบของตนเองสํา หรั บ การปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อผู ก
มั ด ภายใต ้ GDPR
โดยเฉพาะเรืองการใช ้สิท ธิของเจ ้าของข ้อมูล และหนา้ ทีในการแจ ้งข ้อมูล ทีโปร่ งใสตามมาตราที
4.1.2 ของ BCRs เหล่า นี

9.3.

การมอบหมายการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คลให้ก บ
ั ผู ป
้ ระมวลผล

ผู ้นํ า เข ้าข ้อมูล ทุก รายทีจะถ่า ยโอนข ้อมู ล ส่ว นบุค คลทีครอบคลุม อยู่ใ น BCRs
เหล่า นี ไปยั งผู ้ประมวลผลต ้องเลือ กประมวลผลทีให ้การรั บ รองอย่า งเพีย งพอในเรืองการปรับ ใช ้มา
ตรการทางเทคนิค และทางองค์ก รทีเหมาะสมในระดับ ทีการประมวลผลจะเป็ นไปตามข ้อกํา หนดขอ
ง GDPR และ BCRs เหล่า นี และดํา เนินการเพือให ้มั นใจว่า มีก ารคุ ้มครองสิท ธิข องเจ ้าของข ้อมู ล
เพือหลีก เลียงข ้อสงสัย
ส่ว นนีจะมีผลบังคั บ ใช ้ทั งผู ้ประมวลผลภายนอกทีไม่ใ ช่ส มาชิก ในกลุ่ม ขอบเขต
เช่น เดีย วกั บ สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทีทํา หน ้าทีเป็ นผู ้ประมวลผลให ้กั บ สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตอืน
ผู ้ประมวลผลต ้องมีข ้อผูก มั ด ในสัญ ญาทีเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรหรือ พระราชบั ญ ญั ต ท
ิ างกฎหมายอืน
ๆ
ภายใต ้กฎหมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐสมาชิก ทีผูก มั ด ฝ่ ายผู ้ประมวลผลและทีอธิบ ายเกียวกั บ ประ
เด็ นและระยะเวลาของการประมวลผล ลั ก ษณะและวั ต ถุป ระสงของการประมวลผล
ประเภทจองข ้อมู ล ส่ว นบุค คลและประเภทเจ ้าของข ้อมูล และข ้อผูก มั ด และสิท ธิของผู ้ควบคุ ม
สัญ ญาหรือ พระราชบั ญ ญั ต ต
ิ ามกฎหมายต ้องระบุใ ห ้ถึงผู ้ประมวลผล:


ประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คลตามเอกสารคํา สังจากผู ้ควบคุม เท่ า นั น
รวมถึง การส่งต่ อ ข ้อมูล ส่ว นบุค คลไปยังประเทศทีสามหรือ องค์ก รนานาชาติ
เว ้นแต่ว่า จํา เป็ นต ้องทํา เช่น นีตามกฎหมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐสมาชิก ทีผู ้ประมวลผลป
ฏิบั ต ต
ิ าม ในกรณีดั งกล่ า ว
ผู ้ประมวลผลต ้องแจ ้งให ้ผู ้ควบคุม ทราบเกียวกั บ ข ้อกํา หนดทางกฎหมายก่อ นทีจะทํา การปร
ะมวลผล
เว ้นแต่ว่า กฎหมายห ้ามไม่ใ ห ้มีข ้อมูล ดั งกล่า วเนื องด ้วยมูล เหตุสํา คั ญเกียวกั บ ผลประโยชน์
ส่ว นรวม



ตรวจสอบให ้มันใจว่า ผู ้ทีได ้รั บ อนุ ญ าตให ้ประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คลมีค วามมุ่ง มั นในการรั
กษาความลั บ หรือ อยู่ ภายใต ้ข ้อผูก มั ด ตามกฎหมายทีเหมาะสมว่า ด ้วยการรั ก ษาความลั บ



ใช ้มาตรการทางเทคนิค หรือ ทางองค์ก รทีเหมาะสมเพือให ้มีร ะดับ การรั ก ษาความปลอดภั ย
ทีสอดคล ้องตามความเสียง



เคารพในเงือนไขดั งต่ อ ไปนีสํา หรับ การมีส่ว นร่ ว มกั บ ผู ้ประมวลผลรายอืน



พิจ ารณาลัก ษณะของการประมวลผล
ให ้ความช่ว ยเหลือ ผู ้ควบคุม ด ้วยการใช ้มาตรการทางเทคนิค และทางองค์ก รทีเหมาะสมเท่
าทีจะทํา ได ้ ณ ขณะนั น
เพือให ้สามารถปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อผูก มั ด ของผู ้ควบคุม ในการตอบสนองต่อ คํา ขอการใช ้สิท ธิขอ
งเจ ้าของข ้อมูล



ให ้ความช่ว ยเหลือ แก่ผู ้ควบคุม ในการรั ก ษาการปฏิบั ต ต
ิ ามหลั ก การรั ก ษาความปลอดภัย ใน
การประมวลผล
ข ้อกํา หนดการแจ ้งเตือ นของทั งหน่ ว ยงานกํา กั บ ดูแลและเจ ้าของข ้อมู ล ในกรณี ท ีเกิด การละ
เมิด ข ้อมูล ส่ว นบุ ค คล
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การประเมินผลกระทบจากการคุ ้มครองข ้อมูล และปรึก ษากั บ หน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แ ลล่ว งหน ้า
พิจ ารณาลัก ษณะของการประมวลผลและข ้อมูล ทีผู ป
้ ระมวลผลเข ้าถึงได ้


ผู ้ควบคุม สามารถเลือ กทีจะลบหรือ ส่ง คืนข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลทั งหมดไปยัง ผู ้ควบคุม หลั งสินสุ
ดการให ้บริก ารทีเกียวข ้องกั บ การประมวลผล และลบสํา เนาทีมีอ ยู่
เว ้นแต่ว่า กฎหมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐ สมาชิก จะกํา หนดให ้เก็ บ ข ้อมู ล ส่ว นบุค คลเอาไว ้



มอบสิท ธิการเข ้าถึงข ้อมูล ทีจํา เป็ นทั งหมดให ้กับ ผู ้ควบคุ ม เพือแสดงให ้เห็ นถึงการปฏิบั ต ต
ิ า
มข ้อผูก มัด เหล่า นี และตามการประเมิน
รวมถึง การตรวจสอบทีดํา เนินการโดยผู ้ควบคุม หรือ ผู ้ประเมินอืนๆ
ทีมอบหมายโดยผู ้ควบคุม หากมีท างเลือ ก
ผู ้ประมวลผลต ้องแจ ้งผู ้ควบคุม ทั นทีห ากมีคํา สังทีขั ด ต่อ GDPR
หรือ ข ้อกํา หนดการคุ ้มครองข ้อมูล ฉบั บ อืนๆ ของสหภาพหรือ รั ฐ สมาชิก

ห ้ามผู ้ประมวลผลติด ต่อ กั บ ผู ้ประมวลผลรายอืนโดยไม่มค
ี ํา อนุ ญ าตล่ว งหนา้ แบบลายลั ก ษณ์อั ก ษร
ทีเป็ นฉบั บ เจาะจงหรือ ฉบั บ ทั วไปจากผู ้ควบคุม
ในกรณี ท ีเป็ นคํา อนุ ญ าตแบบลายลั ก ษณ์ อั ก ษรทีเป็ นฉบั บ ทั วไป
ผู ้ประมวลผลต ้องแจ ้งให ้ผู ้ควบคุม ทราบเกียวกั บ การเปลียนแปลงทีมีแ ผนจะดํา เนินการ
ซึงเกียวกั บ การเพิมหรือ การเปลียนผู ้ประมวลผล
ทั งนี เพือเป็ นการให ้โอกาสแก่ผู ้ควบคุม ในการคั ด ค ้านการเปลียนแปลงดังกล่า ว
เมือผู ้ประมวลผลมีส ่ว นร่ ว มกั บ ผู ้ประมวลผลรายอืนเพือดํา เนินกิจกรรมการประมวลผลในนามของผู ้
ควบคุม
ข ้อผูก มัด การคุ ้มครองข ้อมู ล ฉบั บ เดีย วกั บ ทีใช ้ในสัญญาหรือ พระราชบั ญ ญั ต ท
ิ างกฎหมายอืนๆ
ทีทํา ร่ ว มกั นระหว่า งผู ้ควบคุม และผู ้ประมวลผลตามทีได ้อธิบ ายไว ้ด ้านบน
ต ้องได ้รับ การนํ า ไปบั ง คั บ ใช ้กั บ ผู ้ประมวลผลรายดั งกล่ า วตามหลั ก ของสัญ ญาหรือ พระราชบัญ ญัต ิ
ทางกฎหมายอืนๆ ภายใต ้กฎหมายสหภาพหรือ กฎหมายรั ฐ สมาชิก
โดยเฉพาะอย่า งยิงในเรืองการปรับ ใช ้มาตรการทางเทคนิค และทางองค์ก รทีเหมาะสมทีจะทํา ให ้ก
ารประมวลผลสอดคล ้องตามข ้อกํา หนดของ GDPR
ในกรณี ท ีผู ้ประมวลผลอีก รายหนึงไม่ส ามารถปฏิบั ต ต
ิ ามข ้อผูก มั ด ด ้านการประมวลผลข ้อมูล
ผู ้ประมวลผลรายแรกต ้องรั บ ผิด ชอบต่อ ผู ้ควบคุม ในเรืองเกียวกั บ การปฏิบั ต ห
ิ นา้ ทีตามข ้อผูก มั ด ขอ
งผู ้ประมวลผลอีก รายดั งกล่า ว

9.4

การถ่า ยโอนระหว่า งประเทศ

หากผู ้นํ า เข ้าข ้อมูล ต ้องการถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลทีครอบคลุม อยู่ใ น BCRs
เหล่า นี ไปยั งผู ้ควบคุม หรือ ผู ้ประมวลผลทีไม่ใ ช่ส มาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตและทีอยู่ใ นประเทศทีสามน
อก EEA
เมือเป็ นเช่น นีผู ้นํ า เข ้าข ้อมู ล ต ้องถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลให ้กั บ เฉพาะผู ้รั บ ทีอยู่ใ นประเทศ
เขตแดน
หรือ ภูม ภ
ิ าคทีคณะกรรมการสหภาพยุ โ รปกํา หนดว่า มีก ารคุ ้มครองข ้อมูล ในระดั บ ทีเพีย งพอ
หรือ หากไม่ ม ีก ารตั ด สิน ใจในระดั บ ทีเพีย งพอเช่นนี
การถ่า ยโอนต ้องเป็ นไปตามมาตรการคุ ้มครองข ้อมูล ทีเหมาะสม เช่น


กฎเกณฑ์ภายในองค์ก รอั น เป็ นข ้อผูก มั ด ของผู ้รั บ



ข ้อสั ญ ญามาตรฐานทีปรับ ใช ้โดยคณะกรรมการสหภาพยุโ รปหรือ ทีปรั บ ใช ้โดยหน่ ว ยงาน
กํา กั บ ดูแ ลและอนุ มั ต โิ ดยคณะกรรมการสหภาพยุ โรป หรือ

13



จรรยาบรรณทางธุ ร กิจ หรือ กลไกการออกใบรั บ รองทีได ้รั บ อนุ มั ต ิ
พร ้อมด ้วยพั นธสัญ ญาอัน เป็ นข ้อผูก มั ด และบั ง คั บ ใช ้ได ้ของทางฝั งผู ้รั บ

ผู ้นํ า เข ้าข ้อมู ล ควรประเมิน ว่า ผู ้รั บ เป็ นผู ้ทีอยู่ใ นประเทศทีสามนอกเขตเศรษฐกิจ ยุโ รป (EEA)
ทีอยู่ภายใต ้ข ้อกํ า หนดทางกฎหมายใด ๆ ในประเทศนั น
ซึงมีแนวโน ้มทีจะมีผลกระทบด ้านลบอย่า งมากต่ อ การรั บ ประกั นทีระบุ โดยมาตรการคุ ้มครองข ้างต ้
นหรือ ไม่ ในกรณีท จํ
ี า เป็ น ผู ้นํ า เข ้าข ้อมูล จะต ้องระบุ แ ละใช ้มาตรการเสริม ทีเหมาะสม
เพือให ้แน่ ใ จว่า ข ้อมูล เหล่ า นีจะได ้รับ การจั ด การอย่า งเหมาะสม
เพือรั ก ษาระดั บ การคุ ้มครองข ้อมูล ส่ว นบุค คลทีเพีย งพอ
ในกรณีพ เิ ศษ
(ในกรณี ท ีการถ่า ยโอนไม่ ส ามารถอิงตามตั ด สิน ใจอย่า งรอบคอบหรือ มาตรการคุ ้มครองกั นทีเหมาะ
สมได ้) อาจทํา การโอนย ้ายตามหลั ก การผ่อ นผั นทางกฎหมาย ซึงรวมถึง


คํา ยินยอมให ้ทํา การถ่า ยโอนอย่ า งชัด แจ ้งจากเจ ้าของข ้อมูล



การถ่า ยโอนจํา เป็ นต่อ การปฏิบั ต ต
ิ ามสัญ ญาระหว่า งเจ ้าของข ้อมูล และผู ้ควบคุม
หรือ มีก ารปรั บ ใช ้มาตรการก่อ นทํา สัญ ญา ณ ช่ว งเวลาทีเจ ้าของข ้อมูล ยืนคํา ขอ



การโอนจํา เป็ นต่อ การสรุ ป หรือ การทํา ตามสัญ ญาทีสรุ ป อยู่ใ นผลประโยชน์ ของเจ ้าของข ้อมู
ลระหว่า งผู ้ควบคุม และบุค คลหรือ นิต บ
ิ ุค คลอีก รายหนึง



การโอนจํา เป็ นสํา หรั บ เหตุผลสํา คั ญ ในเรืองผลประโยชน์ส ่ว นรวม
ดั งทีกํา หนดโดยสหภาพยุ โ รปหรือ กฎหมายรั ฐ สมาชิก สหภาพยุโ รป
(ทีซึงผู ้ควบคุม เป็ นสมาชิก อยู่)



การถ่า ยโอนจํา เป็ นสํา หรั บ การกํา หนด การใช ้ หรือ การป้ องกั น ข ้อเรีย กร ้องทางกฎหมาย



การถ่า ยโอนเป็ นสิงทีจํา เป็ นเพือปกป้ องผลประโยชน์ ท สํ
ี า คั ญ ของเจ ้าของข ้อมูล หรือ บุค คล
อืน
หากเจ ้าของข ้อมู ล เป็ นผู ้ไร ้ความสามารถทางกายภาพหรือ ทางกฎหมายในการให ้ความยิน
ยอม

ในสถานการณ์ ท ีมีข ้อจํา กั ด และหากไม่ ส ามารถปฏิบั ต ต
ิ ามสิงทีกล่า วไว ้ข ้างต ้น
สามารถทํา การถ่า ยโอนโดยไม่ม ีก ารดํา เนินการซําซ ้อน
ให ้เกียวข ้องกับ เจ ้าของข ้อมูล ในจํา นวนจํา กั ด เท่า นั น
และตามเท่า ทีจํา เป็ นสํา หรั บ วั ต ถุป ระสงค์ใ นการปฏิบั ต ต
ิ ามผลประโยชน์ ท ชอบด
ี
้วยกฎหมายของผู ้
ควบคุม หรือ สิท ธิและเสรีภ าพของเจ ้าของข ้อมูล
และผู ้ควบคุม ได ้ประเมิน สถานการณ์ แวดล ้อมของการถ่า ยโอนข ้อมู ล ไว ้ก่อ นแล ้วและจั ด หามาตรกา
รคุ ้มครองทีเหมาะสมเพือคุ ้มครองข ้อมูล ส่ว นบุค คล
เจ ้าหน ้าทีกํา กั บดูแลจะต ้องได ้รั บ การแจ ง้ ให ้ทราบเกียวกั บ การถ่า ยโอนดั งกล่า ว
ในกรณี ท ีจํา เป็ น ผู ้ส่งออกข ้อมู ล ต ้องได ้รั บ คํา อนุ มั ต จ
ิ ากหน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แลทีได ้รั บ มอบอํา นาจ
10. สิท ธิข องเจ้า ของข้อ มู ลและกลไกการร้อ งเรีย น
เจ ้าของข ้อมูล สามารถใช ้สิท ธิความเป็ นเจ ้าของข ้อมู ล ของตนเองได ้ทุก เมือและยืนเอกสารคํา ร ้องเ
รีย นเกียวกั บ การปฏิบั ต ต
ิ าม BCRs เหล่า นี ของสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขต
สํา หรับ คํา ร ้องขอเกียวกั บ สิท ธิข องเจ ้าของข ้อมู ล สามารถรั บ แบบฟอร์ม ทางเว็ บ ไซต์ได ้ที
www.deere.com/privacy นอกจากนี
เจ ้าของข ้อมูล ยั งสามารถใช ้แบบฟอร์ม คํา ร ้องเรีย นทีมีอ ยู่ใ น www.deere.com/privacy
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เพือยืนคํา ร ้องเรีย น เจ ้าของข ้อมู ล ยั งสามารถติด ต่อ กั บ John Deere
โดยตรงตามทีระบุ ไ ว ้ในมาตราที 18
ในกรณี ท ีส่ง คํา ร ้องขอสิท ธิความเป็ นเจ ้าของข ้อมูล หรือ คํา ร ้องเรีย นผ่ า นทางแบบฟอร์ม เว็ บ ไซต์ห รื
อผ่ า นทางแบบฟอร์ม คํา ร ้องเรีย น เจ ้าของข ้อมูล จะได ้รั บ การแจ ้งจากระบบอั ต โนมั ต วิ ่า ได ้รับ แล ้ว
คํา ร ้องขอสิท ธิความเป็ นเจ ้าของข ้อมูล หรือ คํา ร ้องเรีย นทุก ฉบั บ จะได ้รั บ การตอบกลั บ โดยไม่ ร อช ้าไ
ม่ว่า จะในกรณีใ ดๆ ภายในหนึงเดือ นหลั ง จากทีได ้รั บ คํา ขอ ในกรณี พ เิ ศษ
อาจมีก ารยืด ระยะเวลาดั ง กล่า วไปอีก สองเดือ นหากมีค วามจํา เป็ น
โดยพิจารณาจากความซับ ซ ้อนและจํา นวนของคํา ขอ
ผู ้ร ้องเรีย นจะได ้รั บ การแจ ้งเกียวกั บ การขยายเวลาภายในหนึงเดือ นหลัง จากทีได ้รั บ คํา ขอ
พร ้อมด ้วยเหตุผลของความล่า ช ้า
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตจะประสานงานร่ ว มกั บ ผู ้เชียวชาญทางเทคนิค ทีปรึก ษาทางกฎหมาย
เพือดํา เนินการแก ้ไขตามคํา ร ้องเรีย น
เจ ้าของข ้อมูล สามมารถยืนคํา ร ้องเรีย นให ้กั บ หน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แลหรือ ศาลตามทีระบุไ ว ้ในมาตราที
12
แม ้จะไม่ใ ช่เ รืองจํา เป็ นแต่ ขอแนะให ้เจ ้าของข ้อมูล ยืนคํา ร ้องเรีย นตามกลไกการร ้องเรีย นก่อ นเป็ นอั
นดั บ แรก ทั งนี เพือเป็ นการเปิ ดโอกาสให ้ John Deere
สามารถจั ด การกั บ ปั ญ หาได ้อย่ า งมีป ระสิท ธิภาพและอย่า งทั นท่ ว งที
11. ความร ับผิด
John Deere GmbH & Co KG, John Deere Str. 70, 68163 Mannheim, Germany
ยินดีรับ ผิด ต่อ ต่อ การละเมิด ใดๆ ใน BCRs เหล่า นี ทีกระทํา โดยสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทีอยู่นอก
EEA และจะทํา สิงต่อ ไปนี (i)
ดํา เนินการตามทีจํา เป็ นเพือเยีย วยาผลจากการละเมิด ทีกระทํา โดยสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทีอยู่นอ
ก EEA และ (ii)
จ่ า ยเงินชดเชยตามความเหมาะสมให ้กั บ เจ ้าของข ้อมู ล ทีมีข ้อมูล ส่ว นบุค คลของตั ว เองอยู่ ใ น
BCRs เหล่า นี จากความเสีย หายอั นเนื องมาจากการละเมิด BCRs
ทีกระทํา โดยสมาชิก ในกลุ่ ม ขอบเขตทีอยู่นอก EEA
ในแนวทางและขอบเขตเดีย วกั บ ทีเจ ้าของข ้อมูล จะได ้รั บ ประโยชน์ภายใต ้กฎหมายของเยอรมนี ห รื
อกฎหมายของประเทศใน EEA ของผู ้ส่ง ออกข ้อมูล ใน EEA
ไม่ม ีข ้อกํา หนดใดใน BCRs
เหล่า นี ทีจะอนุ โลมให ้เจ ้าของข ้อมูล ได ้รั บ ประโยชน์ จ ากเงิน ชดเชยสํา หรับ ความเสีย หายทีนอกเหนื
อจากนี
โดยเฉพาะการกู ้คืนซําซ ้อนจากค่า เสีย หายเพือการลงโทษหรือ เงินชดเชยสํา หรั บ ความเสีย หายทีเ
กียวข ้องกับ บุค คลทีสามสํา หรั บ การละเมิด ใดๆ ใน BCRs เหล่า นี
มีฉ ะนั นข ้อตกลงภายในกลุ่ม จะถูก ถอนออก
ิ
ไม่ม ีส งใดในเนื
อหานี ทีตั ด หรือ จํา กั ด ความรั บ ผิด จากการเสีย ชีว ต
ิ หรือ การบาดเจ็ บ ทีเกิด จาก
John Deere GmbH & Co KG หรือ สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขต จากการฉ อ
้ โกง หรือ การรั บ ผิด อืนๆ
ทีเกิด ขึนโดยเจตนาหรือ ความประมาทเลิน เล่อ ของ John Deere GmbH & Co KG
หรือ สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขต
12. มีค วามโปร่ง ใสเมือกฎหมายแห่ง ชาติระง บ
ั การปฏิบ ต
ั ต
ิ าม BCRs
ในกรณี ท ีสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตมีเ หตุผ ลทีเชือว่า กฎหมายทีบั ง คั บ ใช ้กับ ตนเองนั นปิ ดกั นไม่ใ ห ้ปฏิ
บั ต ต
ิ ามข ้อผูก มั ด ภายใต ้ BCRs เหล่า นี หรือ มีผลกระทบอย่า งรุ นแรงต่อ การรั บ รองทีให ้ไว ้โดย
15

GDPR
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตจะทํา การแจ ้งผู ้ส่งออกข ้อมูล และเจ ้าหนา้ ทีฝ่ ายความเป็ นส่ว นตั ว โดยทั นที
(เว ้นแต่ว่า ถู ก ห ้ามโดยหน่ ว ยงานบั ง คั บ ใช ้กฎหมาย เช่น
การสังห ้ามดังกล่ า วนั นอยู่ ภ ายใต ้กฎหมายอาญาเพือการรัก ษาความลั บ ของการสืบ ส่ว นโดยหน่ ว ยง
านบั งคั บ ใช ้กฎหมาย)
ในกรณี ท ีสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตอยู่ภ ายใต ้ข ้อกํา หนดทางกฎหมายใดๆ
ในประเทศทีสามทีซึงมีแนวโน ม
้ ว่า จะก่อ ให ้เกิด ผลกระทบทีรุ นแรงต่อ การรั บ รองทีให ้ไว ้โดย
BCRs เหล่า นี ควรรายงานปั ญ หาดั ง กล่า วไปยั งหน่ ว ยงานกํา กั บ ดูแลทีได ้รั บ มอบอํา นาจ
ซึงรวมถึงคํา ขอการผู ก มั ด ทางกฎหมายใดๆ
สํา หรับ การเปิ ดเผยข ้อมูล ส่ว นบุค คลโดยหน่ ว ยงานบั ง คั บ ใช ้กฎหมายหรือ หน่ ว ยงานรั ก ษาความมั น
คงของรั ฐ ในกรณี ดั ง กล่า ว
หน่ ว ยงานกํา กั บ ดูแลทีได ้รั บ มอบอํา นาจจะต ้องได ้รั บ แจ ้งเกียวกั บ คํา ขอนี อย่า งชัด เจน
รวมถึง ข ้อมูล เกียวกั บ ข ้อมูล ทีร ้องข ้อ หน่ ว ยงานทีเป็ นผู ้ร ้องขอ
และหลั ก การทางกฎหมายสํา หรั บ การเปิ ดเผย (เว ้นแต่จ ะถูก สังห ้าม เช่น
เป็ นการสังห ้ามภายใต ้กฎหมายอาญาเพือการรัก ษาความลั บ ของการสืบ ส่ว นโดยหน่ ว ยงานบั งคั บ ใ
ช ้กฎหมาย)
ในกรณี ท ีการระงับ และ/หรื อ การแจ ้งเตือ นถูก สังห ้าม
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตจะพยายามอย่ า งถึง ทีสุด ในการใช ้สิท ธิขอละเว ้นคํา สังห ้ามนี
เพือสือสารข ้อมูล ให ้มากทีสุด เท่า ทีจะทํา ได ้ และสามารถพิสูจ น์ใ ห ้เห็ น ว่า ปฏิบั ต จ
ิ ริง
ในกรณี ท ีไม่ ม ีก ารใช ้ความพยายามอย่า งถึงทีสุด
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตจะไม่อ ยู่ ในจุ ด ทีจะสามารถแจ ้งเตือ นหน่ ว ยงานกํา กั บ ดูแลทีได ้รั บ มอบอํา นา
จ
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตจะต ้องมอบเอกสารข ้อมูล ทั วไปประจํา ปี ตามคํา ขอทีได ้รั บ จากหน่ ว ยงานกํา
กั บ ดูแลทีได ้รั บ มอบอํา นาจ (เช่น จํา นวนครั งทีเปิ ด เผย ประเภทของข ้อมูล ทีร ้องขอ ผู ้ร ้องขอ
(หากเป็ นไปได ้) ฯลฯ)
ไม่ ว่า ในกรณี ใ ดๆ
การถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุค คลโดยสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตไปยั งหน่ ว ยงานของรั ฐ ต ้องไม่ม ากเกินคว
ร ไม่ส มส่ว นและขาดการพิจ ารณาเกินว่า ทีจํา เป็ นในสั งคมประชาธิป ไตย
ข ้อกํา หนดของมาตราที 4
อาจถูก ระงั บ ไว ้ชัวคราวตามขอบเขตทีอนุ ญ าตโดยกฎหมายของสหภาพยุโ รปทีมีผ ลบัง คับ ใช ้โดยต
รงหรือ กฎหมายแห่ ง ชาติของผู ้ส่งออกข ้อมูล รายนั นๆ
ซึงแต่เ ดิม ถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลไปยั ง ผู ้นํา เข ้าข ้อมู ล ทีอยู่นอก EEA
ั น
13. ความสมพ
ั ธ์ร ะหว่า ง BCRs ก ับกฎหมายแห่ง ชาติ
ในกรณี ท ีกฎหมายของท ้องถินใน EEA
ทีมีผ ลบัง คับ ใช ้กั บ การประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คลทีดํา เนินการโดยสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตเรีย กร ้
องให ้ยกระดั บ การคุ ้มครองข ้อมูล ส่ว นบุ ค คล จะต ้องดํา เนินการก่อ น BCRs เหล่า นี
ไม่ ว่า ในกรณี ใ ดๆ
ต ้องประมวลผลข ้อมูล ส่ว นบุค คลตามหลั ก การทีเกียวข ้องกับ การประมวลผลข ้อมู ล ส่ว นบุค คลทีระบุ
ไว ้ใน GDPR และกฎหมายแห่งชาติท ีเกียวข ้อง
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14. การให้ค วามช่ ว ยเหลือระหว่างก น
ั และการให้ค วามร่วมมือ ก บ
ั หน่วยงานกําก บ
ั ดู
แล
สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตจะให ้ความร่ ว มมือ ซึงกั น และกั นอย่า งสมเหตุส มผลเพือดํา เนินการกับ คํา ขอ
หรือ คํา ร ้องเรีย นจากเจ ้าของข ้อมูล ซึงเกียวกั บ BCRs เหลานี
หน่ ว ยงานกํา กั บ ดูแลทีอนุ มั ต ิ BCRs
เหล่า นี หรือ มีขอบเขตอํา นาจการพิจ ารณาคดีเ หนื อ สมาชิก ในกลุ่ ม ขอบเขตทีอยู่ ภ ายใต ้ BCRs
เหล่า นี อาจตรวจสอบการปฏิบั ต ต
ิ าม BCRs เหล่า นี ของสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขต
นอกจากนีสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตยั งให ้ความร่ ว มมือ อย่า งสมเหตุส มผลกั บ หน่ ว ยงานกํา กั บ ดูแลทีไ
ด ้รั บ มอบอํา นาจในเรืองเกียวกั บ การสืบ สวน การประเมินหรือ การซัก ถามทีเกียวกั บ การปฏิบั ต ต
ิ าม
BCRs เหล่า นี
และยอมรั บ คํา แนะนํ า ทีผูก มัด ด ้วยกฎหมายของหน่ ว ยงานกํา กั บ ดูแลตามการตีค วามและการปรั บ ใช ้
BCRs เหล่า นี
15. สิท ธิข องผู ไ้ ด้ร บ
ั ผลประโยชน์บุ ค คลทีสาม
ิ ธิในการบังคั บ ใช ้มาตราที 4, 8,
เจ ้าของข ้อมูล ทีมีข ้อมูล ส่ว นบุค คลอยู่ ภายใต ้ BCRs เหล่า นี มีส ท
9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 ของ BCRs
เหล่า นี ตามผลจากสิท ธิของผู ้ได ้รั บ ผลประโยชน์บุค คลทีสาม ภายใต ้ข ้อกํา หนดอืนๆ ของ BCRs
เหล่า นี
เจ ้าของข ้อมูล ทีมีข ้อมูล ส่ว นบุค คลอยู่ ภายใต ้ BCRs
เหล่า นี สามารถดํา เนินการบั งคั บ ใช ้การปฏิบัต ต
ิ ามกฎทีระบุไ ว ้ด ้านบนนี ทีเผยแพร่ต ามมาตราที 16
เช่น เดีย วกั บ GDPR รวมถึง แต่ไม่ จํา กั ด เฉพาะการเยีย วยา การรั บ ผิด และโทษปรั บ
และอาจเรีย กร ้องการชดเชยความเสียหายด ้วยการยืนคํา ร ้องเรีย นแก่ห น่ ว ยงานกํา กั บ ดู แลทีได ้รั บ ม
อบอํา นาจและศาลทีได ้รั บ มอบอํา นาจใน EEA แต่ห ้ามยืนให ้กับ หน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แล ตุล าการ
หรือ ศาลอืนๆ ทีอยู่นอกขอบเขตการพิจารณาคดีของ EEA ในกรณีท มี
ี ก ารละเมิด BCRs
เหล่า นี โดยสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทีอยู่นอก EEA
จะยั งต ้องมีก ารยืนคํา ร ้องเรีย นแก่ห น่ ว ยงานกํา กั บ ดู แลทีได ้รั บ มอบอํา นาจทีและศาลทีได ้รั บ มอบอํา
นาจทีอยู่ใ น EEA
ไม่ว่า จะอยู่ใ นขอบเขตอํา นาจการพิจ ารณาคดีของผู ้ส่ง ออกข ้อมูล ตามทีระบุไ ว ้ภายใต ้ BCRs
เหล่า นี หรือ ในขอบเขตอํา นาจการพิจ ารณาคดีข อง John Deere GmbH & Co KG
ซึงในกรณี นี หน่ ว ยงานหรือ ศาลจะมีขอบเขตอํา นาจการพิจ ารณาคดีและเจ ้าของข ้อมูล จะได ้รั บ สิท ธิ
และการเยีย วยาจาก John Deere GmbH & Co KG
หากการละเมิด ของสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทีอยู่นอก EEA เกิด ขึนจาก John Deere GmbH &
Co KG หากเจ ้าของข ้อมู ล ยืนข ้อเรีย กร ้องดั งกล่า ว John Deere GmbH & Co KG
จะต ้องแบกรั บ ภาระในการแสดงหลั ก ฐานว่า สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทีอยู่นอก EEA
ไม่ได ้เป็ นต ้นเหตุของการละเมิด BCRs ตามทีเจ ้าของข ้อมูล อ ้าง
หากกรณีอ ย่า งหลั งสามารถพิสูจ น์ ได ้ว่ า สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตทีอยู่นอก EEA
ไม่ได ้เป็ นต ้นเหตุของการกระทํา ดั ง กล่า ว ทางบริษัท จะหลุด พ ้นจากการรั บ ผิด ใดๆ
เพือหลีก เลียงข ้อสงสัย BCRs
เหล่า นี จะไม่ส ่ง ผลกระทบต่ อ สิท ธิของเจ ้าของข ้อมูล ภายใต ้กฎหมายคุ ้มครองข ้อมูล ในท ้องถินทีเกี
ยวข ้องใน EEA
หรือ ส่งผลเสีย หรือ จํา กั ด ความสามารถของเจ ้าของข ้อมูล ในการบั งคั บ ใช ้สิท ธิของตนตามกฎหมาย
ท ้องถินใดๆ ทีเกียวข ้องใน EEA
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16. การปร ับปรุงเนือหาของ BCRs เหล่านีและรายชือของสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขต
BCRs เหล่า นี อาจได ้รับ การปรั บ ปรุ ง และแก ้ไข John Deere GmbH & Co KG
ต ้องแจ ้งให ้หน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แลทีได ้รั บ มอบอํา นาจรั บ ทราบปี ละครั งเกียวกั บ การเปลียนแปลงทีสํา
คั ญ ในBCRs เหล่า นี หรือ ในรายชือสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขต
และแจ ้งเจ ้าของข ้อมูล เกียวกั บ การเปลียนแปลงดังกล่ า วด ้วยวิธ ีก ารทีเหมาะสม John Deere
GmbH & Co KG จะรายงานการเปลียนแปลงทั งหมดใน BCRs
ให ้สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตรั บ ทราบ
ในกรณี ท ีมีก ารดัด แปลงอาจส่งผลต่อ ระดั บ ของการป้ องกั นทีนํ า เสนอโดย BCRs
เหล่า นี หรือ มีผลกระทบอย่ า งมากต่อ BCRs เหล่า นี
(เช่น การเปลียนแปลงของหลั ก การทีเป็ นข ้อผูก มั ด )
จะต ้องมีก ารสือสารกั บ สมาชิก ในกลุ่ม ขอบเขตและหน่ ว ยงานกํา กั บ ดูแลทีได ้รั บ มอบอํา นาจโดยทั น
ที
เจ ้าหน ้าทีด ้านความเป็ นส่วนตั ว ของข ้อมู ล ของ John Deere GmbH & Co KG
จะคอยปรับ ปรุ ง รายชือสมาชิก ในกลุ่มขอบเขต ซึงระบุอ ยู่ใ นภาคผนวกของ BCRs เหล่า นี
และติด ตามและบั น ทึก การปรั บ ปรุ งข ้อมูล ของ BCRs
จะไม่ม ีก ารถ่า ยโอนข ้อมูล ส่ว นบุค คลทีอยู่ภายใต ้ BCRs เหล่า นี จนกว่า สมาชิก ใหม่จ ะผูก มั ด กั บ
BCRs เหล่า นี อย่า งเต็ม ตั ว
17. การเผยแพร่
BCRs
เหล่า นี จะได ้รับ การเผยแพร่ แ ละลิงก์จะได ้รั บ การเผยแพร่ ไ ปยั งเว็ บ ไซต์ของสมาชิก ในกลุ่ม ขอบเข
ตทุก รายใน EEA และสํา หรับ พนั ก งานในอิน ทราเน็ ต เจ ้าของข ้อมูล สามารถขอสํา เนาของ BCRs
เหล่า นี ด ้วยการติด ต่อ กั บ John Deere ตามทีอธิบ ายไว ้ในมาตราที 18
18. ข้อ มูลติด ต่อ
ผูต
้ ด
ิ ต่อใน EEA:

เจ ้าหน า้ ที ด ้านความเป็ นส่ว นตัว ของข ้อมูล
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
John Deere GmbH & Co KG
John Deere ถนน 70 เลขที 68163
มัน ไฮม์
เยอรมนี
ผูต
้ ด
ิ ต่อนอก EEA:

ผู ้จัด การด ้านความเป็ นส่ว นตั ว
PrivacyManager@JohnDeere.com
ศูนย์จ รรยาบรรณทางธุรกิจ ทั วโลก
Deere & Company
One John Deere Place
18

Moline, Illinois 61265-8089
USA

วั นที มีผลบั งคับ ใช ้: 07 พฤษภาคม 2021
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ภาคผนวก
ิ ในกลุ ่ม ขอบเขต สถานะ ณ วั น ที 07 พฤษภาคม 2021
รายชือสมาช ก

ประเทศ

ื
ชอบริ
ษ ัท

ทีอยูบ
่ ริษ ัท

Argentina

John Deere Credit
Compañia Financiera,
Sociedad Anonima S.A

Juan Orsetti 481, Granadero Baigorria, Provincia De Santa Fe,
Argentina, S2152CFA

Australia

John Deere Financial
Limited

166 - 170 Magnesium Drive, Crestmead, Queensland, 4132
Australia

Australia

John Deere Limited
(Australia)

166 - 170 Magnesium Drive, Crestmead, Queensland, 4132,
Australia

Australia

Waratah Forestry Equipment
Pty. Ltd.

5 Collins Road, Melton Victoria, 3337, Australia

Australia

Wirtgen Australia Pty. Ltd.

Lot 2, Great Eastern Highway (off Apac Way), South Guildford
WA 6055, Australia

Austria

Wirtgen Österreich GmbH

Dr. Linsinger Str. 5, 4662 Steyrermühl, Austria

Belgium

Wirtgen Belgium B.V.B.A.

Schoonmansveld 19a, 2870 Puurs, Belgium

Brazil

Ciber Equipamentos
Rodoviários Ltda.

Rua Senhor Do Bom Fim, 177, Porto Alegre / RS CEP 91140380, Brazil

Brazil

Banco John Deere S.A.

Rod. Eng. Ermenio de Oliveira Penteado (SP-075) s/n, km 57,5
Prédio 1, 1º Andar, Bairro Helvétia, Indaiatuba, Sao Paulo
13337-300 Brazil

Brazil

John Deere Brasil Ltda.

Engenheiro Jorge Antonio Dahne Logemann, 600, Industrial
District, Rio Grande do Sul, Horizontina, 98920-000, Brazil

Brazil

John Deere Equipamentos
do Brasil Ltda.

Rod. Eng. Ermênio de Oliveira Penteado, s/n, Between km 61
+ 160 mt, to 280 mt.,Indaiatuba, Sao Paulo 13.337-300, Brazil

Brazil

Pla Maquinas
Pulverizadoras e
Fertilizadoras S.A.

Av. Getúlio Vargas 10465, Canoas Rio Grande do Sul, Brazil
92426-000

Bulgaria

Wirtgen Bulgaria EOOD

2A, Fr.Joliot-Curie Str, St.2
1113 Sofia, Bulgaria

Chile

John Deere Financial Chile
SpA

Avenida Presidente Riesco No. 5561, Bldg. Arrau, 4th Fl, No.
401, Las Condes, Santiago, Chile

China

John Deere Finance Lease
Co., Ltd.

1st Floor, No. 89, 13th Avenue, TEDA, Tianjin, China 300457

China

Wirtgen (China) Machinery
Co. Ltd.

No. 99, ChuangYe Road, Langfang Economic and Technical
Development Zone, Hebei, 065001, P.R. China

China

Wirtgen (Foshan) Machinery
Co. Ltd.

Xile Ave., Leping Town, Sanshui District
Foshan 528137 China

China

Wirtgen (Taicang) Machinery
Co. Ltd.

Qu A Road, Taicang Economy Development Area, Taicang,
China

China

Wirtgen Hong Kong Ltd.

Unit C, 20/F., Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wan Chai,
Hong Kong, China

China

John Deere (China)
Investment Co., Ltd.

The 2nd floor, No. 28 Building , No. 10 Jiuxianqiao Road,
Chaoyang District, Beijing, China 100015, China

China

John Deere (Harbin)
Agricultural Machinery Co.,
Ltd.

No. 6 Hanan 8th Avenue, Core Zone, Harbin New South
Industrial City, Harbin, China, Harbin,
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China
China
China

John Deere (Jiamusi)
Agricultural Machinery Co.,
Ltd.
John Deere (Ningbo)
Agricultural Machinery Co.,
Ltd.
John Deere (Tianjin)
Company, Limited

No. 1 Lianmeng Road, Jiamusi 154002, Heilongjiang Province,
China
1792 Cihainanlu Road, Camel Street, Zhenhai District, Ningbo,
314002, China
No. 89,13th Avenue, TEDA, Tianjin, China 300457, China

China

John Deere (Tianjin)
International Trading Co.,
Ltd.

No. 309\310, 3rd Floor, No.92 Haibin 5th Road, Tianjin Free
Trade Zone（Bailment No.20170416, of Tianjin Shengxin
Business Secretary Co., Ltd., China

Denmark

Wirtgen Denmark A/S

Taulov, Taulov Kirkevej 28, 7000 Fredericia, Denmark

Estonia

OÜ Wirtgen Eesti

Saha-Loo tee 14, Iru küla 74206, Jõelähtme vald, Harju
Maakond, Estonia

Finland

Waratah OM Oy

Rahtikatu 14, Joensuu, 80100, Finland

Finland

Wirtgen Finland Oy

Huurrekuja 11, 04360 Tuusula, Finland

Finland

Lokomonkatu 21, PL 474 Tampere, FIN-33101, Finland

France

John Deere Forestry Oy
Compagnie Commerciale
Ribouleau
John Deere S.A.S.

France

Ribouleau Monosem

12, rue Edmond Ribouleau, Largeasse, France 79240

France

Wirtgen France S.A.S.

7, rue Marc Seguin - BP 31633, 95696 Goussainville Cedex,
France

France

12 rue Beaujon, Paris, France 75008
La Foulonnerie, 45401 Fleury-les-Aubrais, BP 11013, France

Germany

John Deere Solutions
Réseau S.A.S
Wirtgen Georgia LLC
Deere & Company European
Office
John Deere Walldorf GmbH
& Co. KG
Maschinenfabrik Kemper
GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik Kemper
Verwaltungs- und
Beteiligungs-GmbH
baukema Handel GmbH
Wirtgen Deutschland
Vertriebs- und Service
GmbH
Wirtgen GmbH
Wirtgen Mineral
Technologies GmbH
Wirtgen North Africa GmbH
Wirtgen Road Technologies
GmbH
WIRTGEN GROUP Branch
of John Deere GmbH & Co.
KG
John Deere GmbH & Co. KG

Germany

HAMM AG

Germany

Joseph Vögele AG

Joseph Vögele Strasse 7, 67075 Ludwigshafen, Germany

Germany

Kleemann GmbH

Manfred-Wörner-Str. 160, 73037 Göppingen, Germany

France
Georgia
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany

23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, France
Uznadse Str. 4, 0102 Tbilisi, Georgia
John Deere Strasse 70, Mannheim, Germany 68163
John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Germany
Breul , 48703 Stadtlohn, Germany
John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Germany
Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany
Ulstettstraße 6, 86167 Augsburg, Germany
Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany
Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany
Reinhard-Wirtgen-Str.2, 53578 Windhagen, Germany
Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany
Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany
John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Germany
Hammstraße 1, 95643 Tirschenreuth, Germany
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Germany

Wirtgen International GmbH

Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen, Germany

Hungary

Wirtgen Budapest Kft.

Erdöalja u.1, 2363 Felsöpakony, Hungary

India

Wirtgen India Pvt. Ltd.

Gat No.301/302, Bhandgaon-Khor Road, Village-Bhandgaon,
Tal.Daund, Dist.Pune -412214, India

India

John Deere Financial India
Private Limited

Tower XIV, Cybercity, Magarpatta City, Hadapsar, Pune
Maharashtra, 411 013, India

India

John Deere India Private
Limited

Tower XIV, Cybercity, Magarpatta City, Hadapsar, Pune
Maharashtra, 411 013, India
Ballyknocken, Glenealy, Co. Wicklow, Ireland

Ireland

John Deere Forestry Limited
The Vapormatic Company
(Ireland) Limited
Wirtgen Ireland Ltd.

Merchants House, 27/30 Merchants Quay, Dublin 8, Ireland

Italy

Wirtgen Macchine S.r.l.

Via delle Industrie 7, 20082 Noviglio (Milano), Italy

Italy

John Deere Italiana S.r.l.

Via Guiseppe di Vittorio 1, Vignate (Milano) 20060, Italy

Italy

Mazzotti S.r.l.
John Deere Acceptances
S.r.l.

Via Dismano, 138, 48124 Ravenna RA, Italy

Ireland
Ireland

Italy

Kestral Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, United Kingdom

Via Guiseppe di Vittorio 1, Vignate (Milano) 20060, Italy

Japan

Wirtgen Japan Co. Ltd.

Tsunekura Building 3F, 20-6, Jinbo-cho 2 chome, Kanda,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0051, Japan

Latvia

SIA Wirtgen Latvia

Adazu iela 28, Bukulti, Garkalnes pagasts, 1024 Riga, Latvia

Lithuania

UAB Wirtgen Lietuva

Liepkalnio g. 188, 13242 Vilnius, Lithuania

Luxembourg

John Deere Cash
Management S.à r.l.

43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy
of Luxembourg

Luxembourg

John Deere Holding LLC 1
S.C.S.

7 rue Robert Stuemper, Luxembourg L-2557, Luxembourg

Luxembourg

John Deere Technologies
S.C.S.

7, rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg

Luxembourg

John Deere Walldorf GmbH

43 avenue John F. Kennedy, Luxemburg, L-1855, Grand-duchy
of Luxembourg

Luxembourg

John Deere Bank S.A.

43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy
of Luxembourg

Luxembourg

John Deere Luxembourg
Investment S.à r.l.

43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy
of Luxembourg

Luxembourg

John Deere Mexico S.à r.l.

43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy
of Luxembourg

Malaysia

Wirtgen (M) SDN BHD

No.12A Jalan Mandolin 33/5, Shah Alam Premier Industrial
Park, Seksyen 33, 40400 Shah Alam
Selangor, Malaysia

Mexico

John Deere Financial
Mexico, S.A. de C.V.
SOFOM, ENR

Boulevard Diaz Ordaz número 500, interior A, Colonia la
Leona, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, 66210, Mexico

Mexico

Servicios Administrativos
John Deere S.A. de C.V.

Boulevard Diaz Ordaz número 500, interior A, Colonia la
Leona, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, 66210, Mexico

Mexico

John Deere Shared Services
Mexico S. de R.L. de C.V.

Boulevard Diaz Ordaz #500, Garza Garcia, Nuevo Leon,
Mexico

Mexico

Motores John Deere, S.A.
de C.V.

Carretera a Mieleras Km. 6.5 s/n, C.P. 27400, Torreon,
Coahuila, Mexico
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Mexico

Vapormatic de México, S.A.
de C.V.

Acceso V #110-A Nave 5, Desarrollo Montana 2000 Section III
76150, Querteraro, Qro., Mexico

Netherlands

John Deere Enschede B.V.

Postbus 130, 7500 AC, Enschede, Netherlands

Netherlands

John Deere Fabriek Horst
B.V.

Energiestraat 16, NL-5961 PT Horst, Postbus 6006, The
Netherlands

Netherlands

John Deere Nederland B.V.

Energiestraat 16, NL-5961 PT Horst, Postbus 6006, The
Netherlands

Netherlands

John Deere Real Estate B.V.

Energiestraat 16, NL-5961 PT Horst, Postbus 6006, The
Netherlands

Netherlands

Wirtgen Nederland B.V.

Velsenstraat 1, 4251 LJ Werkendam, Netherlands

Norway

John Deere Forestry AS

Norway

Wirtgen Norway AS

Industriveien 13, Kongsvinger, N-2212, Norway
Gallebergveien 18, Postboks 64, 3071 Sande i Vestfold,
Norway

Philippines

Wirtgen Philippines Inc.

R. Wirtgen Building, Sitio Datag, Maribago, Lapu Lapu City,
Cebu, 6015 Philippines, Philippines

Poland

Wirtgen Polska Sp.z o.o.

Ul. Ostrowska 344, 61-312 Poznan, Poland

Poland

John Deere Polska Sp.z o.o.

ul. Poznańska 1B, 62-080 Tarnowo Podgórne, Poland

Romania

Wirtgen Romania S.R.L.

Str. Zborului nr 1-3, Otopeni, 075100 Bucuresti - Otopeni,
Romania

Russia

John Deere Rus. Limited
Liability Company

Vladenie "Skladi 104" Bld. 2, Belye Stolby Microdistrict,
Domodedovo Town, Russian Federation 142050

Russia

OOO Wirtgen International
Service

Ul. Urzhumskaja 4, 129 343 Moskau, Russia

Russia

Limited Liability Company
John Deere Financial

Belye Stolby microdistrict, vladenie "Warehouse 104", building
2, Domodedovo, Russian Federation, 142050

Serbia

Wirtgen-Srbija d.o.o.

Bezanijska kosa, Partizanske avijacije 1, 11070 Beograd,
Serbia

Singapore

John Deere Asia
(Singapore) Private Limited

438 Alexandra Road #12-01/04, Alexandra Point, Singapore,
Singapore 119958

Wirtgen Singapore Pte. Ltd.
Wirtgen South Africa (Pty)
Ltd.

No. 5 Tuas Avenue 18A, Singapore 638854, Singapore

South Africa

John Deere (Proprietary)
Limited

Hughes Extension 47, 38 Oscar Street, Boksburg, Gauteng,
1459 South Africa

Spain

John Deere Iberica S.A.

Apartado de Correos 14412, 28080 Madrid, Spain

Spain

King Agro Europa, S.L.

C/Doce 10 Polígono Industrial Canya dels Cond Picassent
(Valencia), Spain, 46220

Sweden

John Deere Forestry AB

Fyrgatan 8, Box 502, Maersta, S-195 25, Sweden

Sweden

Svenska John Deere A.B.

Box 503 195 91 Märsta, Sweden

Sweden

Wirtgen Sweden AB

Björnstorpsvägen 18, 342 30 Alvesta, Sweden

Thailand

John Deere (Thailand)
Limited

No. 90, CW Tower A, 32nd Floor, Unit No. A3202,
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-District, Huai Kwang
District Bangkok Metropolis, Bangkok, 10310, Thailand

Thailand

John Deere Leasing
(Thailand) Limited

No. 90, CW Tower A, 32nd Floor, Unit No. A3202,
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-District, Huai Kwang
District Bangkok Metropolis, Bangkok, 10310, Thailand

Singapore
South Africa

52 Maple Street, Pomona, Kempton Park 1619, South Africa
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Thailand

Wirtgen (Thailand) Co. Ltd.

99/9 Moo 6, Bangna-Trad Km. 24 Rd., T.Bang Sao Thong, A.
Bang Sao Thong, Samutprakarn 10540 Thailand

Turkey

Wirtgen Ankara Makina
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Wirtgen Ankara Gölbasi Tesisleri, Konya - Ankara Kara Yolu
3.Km. Ankara Caddesi No:223, Pk. 06830 Gölbasi, Ankara,
Turkey

Ukraine

John Deere Ukraina TOV

1-A Lenina Street, 08130 village Petropavlivska Borshchagivka,
Kyyevo - Svyatoshynskyy district, Kyiv region, Ukraine

Ukraine

PIK Wirtgen Ukraine

Pyrogivskyy shlyakh Str. 28, 03680 Kyiv, Ukraine

United
Kingdom

John Deere Limited

Harby Road, Langar, Nottingham, NG13 9HT, UK

United
Kingdom

The Vapormatic Company
Limited

Kestrel Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, EX2 7LA,
England

United
Kingdom

Vapormatic Europe Limited

Kestral Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, United Kingdom

United
Kingdom

Vapormatic U.K. Limited

Kestral Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, United Kingdom

United
Kingdom

John Deere Forestry Ltd.

Carlisle Airport Trading Estate, Carlisle, Cumbria, Carlisle,
England CA6 4NW, United Kingdom

United
Kingdom

Wirtgen Ltd.

Wirtgen Group House, Overfield Park, Godfrey Drive, Newark,
England NG24 2UA, United Kingdom

United States

Wirtgen America, Inc.

6030 Dana Way, Antioch, TN 37013, USA

United States

Deere Credit Services, Inc.

6400 N.W. 86th Street, P.O. Box 6600, Johnston, IA 501316600

United States

Deere Credit, Inc.

6400 N.W. 86th Street, P.O. Box 6600, Johnston, IA 501316600

United States

John Deere Capital
Corporation

10587 Double R Blvd, Suite 100,Reno, Nevada 89521, United
States

United States

ATI Products, Inc.

5100-H W.T. Harris Blvd., Charlotte, NC 28269

United States

Blue River Technology, Inc.

C/O One John Deere Place, Moline, IL 61265

United States

Deere Payroll Services, Inc.

C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL
61265

United States

John Deere Agricultural
Holdings, Inc.

C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL
61265

United States

John Deere Construction &
Forestry Company

C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL
61265

United States

John Deere Electronic
Solutions, Inc.

1750 NDSU Research Park Drive, Fargo, ND 58102

United States

John Deere Forestry Group
LLC

C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL
61265

United States

John Deere Shared
Services, Inc.

C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL
61265

United States

John Deere Thibodaux, Inc.

244 Highway 3266, Thibodaux, LA 70301-1602

United States

John Deere Warranty, Inc.

400 Cornerstone Drive, Suite 240, Williston, VT 05495

United States

NavCom Technology, Inc.

United States

Timberjack Corporation

20780 Madrona Ave, Torrance, CA 90503, United States
3650 Brookside Parkway, Suite 400, Alpharetta, GA 300224426
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United States

Waratah Forestry
Attachments, LLC

375 International Park, Suite 200, Newnan, GA 30265
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