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นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรับการด าเนนิการวจัิย  
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุมคีวามส าคัญสงูสดุส าหรับเรา เราดแูลเป็นอยา่งดเีพือ่รับประกันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ  
และเพือ่ใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการส ารวจนี ้ 
ไดร้ับการปกป้อง 
 

การส ารวจวจิัยตลาดทกุครัง้ทีเ่ราด าเนนิการกับคณุจะสามารถด าเนนิการไดต้อ่เมือ่ไดร้ับความยนิยอมอยา่งชดัแจง้จา
กคณุ และจะตอ้งเป็นไปโดยสมัครใจ เราจะไมท่ าใหค้ณุเขา้ใจผดิเกีย่วกับลักษณะของการวจิัย 
วธิทีีเ่ราใชข้อ้มลูของคณุ หรอืวธิกีารน าผลการวจิัยไปใช ้
  

เรามุง่มั่นทีจ่ะปฏบัิตติามกฎหมายและหลักจรรยาบรรณตอ่ไปนี้: 
• หลักจรรยาบรรณของสมาคมวจิัยการตลาด (Market Research Society Codes of Conduct) 
• กฏหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของพลเมอืงสหภาพยโุรป (General Data Protection Legislation หรอื 

GDPR) 
• ISO20252 
• หนังสอืคูม่อืบรษัิทของ Impact 

  

ในฐานะหน่วยงานวจิัย เราจะตดิตอ่ประชาชนท่ัวไปและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ ๆ 
เพือ่เชญิใหเ้ขา้รว่มในกจิกรรมการวจิยัในนามของลกูคา้ทีม่อบหมายงานใหเ้รา 
ในบางครัง้เราก็อาจด าเนนิการวจิยัของเราเอง 
  

เราตอ้งการรวบรวมขอ้มลูจ านวนหนึง่เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคใ์นการวจิัยของเรา อยา่งไรก็ตาม 
เราจะรวบรวมเฉพาะขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับวัตถปุระสงคข์องการศกึษาเฉพาะทีค่ณุไดร้ับค าขอใหเ้ขา้ร่วมเทา่นัน้ 
และเราจะไมใ่ชข้อ้มลูนี้เพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดนอกเหนือจากวัตถปุระสงคท์ีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับการส ารวจนี้โดยเฉพ
าะ เราจะปกป้องความลับของขอ้มลูของคณุตามขัน้ตอนมาตรฐานของเราและขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 
  

การส ารวจทีค่ณุเขา้ร่วมอยูภ่ายใตก้ารดแูลของ Impact Research Ltd. ในนามของลกูคา้ของเรา 
คณุมสีทิธิท์ีจ่ะทราบตัวตนของลกูคา้ของเรา และเราจะเปิดเผยใหค้ณุทราบในชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการส ารวจ 
  

หากคณุมคี าถามใด ๆ เกีย่วกับการส ารวจนี้หรอืวธิทีีเ่ราจัดการขอ้มลูของคณุ โปรดตดิตอ่เรา นอกจากนี ้
คณุยังสามารถตดิตอ่เราไดห้ากตอ้งการเพกิถอนความยนิยอมของคณุเมือ่ใดก็ได ้สดุทา้ยนี้ 
หากคณุเชือ่วา่คณุไดร้ับการตดิตอ่เนื่องจากความผดิพลาด ไมเ่ชือ่วา่คณุไดใ้หอ้นุญาต 
หรอืแคเ่พยีงตอ้งการใหล้บชือ่ของคณุออกจากฐานขอ้มลูของเรา โปรดตดิตอ่กลับเรา 
รายละเอยีดการตดิตอ่อยูใ่นตอนทา้ยของเอกสารนี้ 
  

ขอ้มลูทีเ่รารวบรวม 
ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมและจัดเก็บอาจรวมถงึ: 
• ความคดิเห็นสว่นตัวของคณุ (เกีย่วขอ้งกับทัศนคต ิประสบการณ ์และการใชผ้ลติภัณฑห์รอืบรกิารบางอยา่ง) 
• ขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่รหัสไปรษณีย ์เพศ อาชพี อาย ุวันเกดิ ทีอ่ยูอ่เีมล หมายเลขโทรศัพท ์เป็นตน้ 
• หากเกีย่วขอ้ง เราอาจรวบรวมขอ้มลูตดิตอ่ทางธรุกจิ เชน่ ชือ่บรษัิท ต าแหน่งงาน และแผนก 
• ส าหรับการส ารวจออนไลน ์เราจะบันทกึทีอ่ยู ่IP ของคณุและตัวชีว้ัดพืน้ฐานอืน่ ๆ 
• บางครัง้เราอาจตอ้งการขอ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดออ่น รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกับเชือ้ชาต ิสขุภาพ 

ความพกิารของคณุ 
  

ขอ้มลูใด ๆ ทีค่ณุใหจ้ะถกูจัดเก็บและใชเ้มือ่ไดร้ับความยนิยอมอยา่งชดัแจง้จากคณุเทา่นัน้ 
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เราใชข้อ้มลูของคณุอยา่งไร 
• ขอ้มลูทีค่ณุแบง่ปันกับเราจะถกูน าไปใชเ้พือ่วัตถปุระสงคใ์นการส ารวจวจิัยนี้เทา่นัน้ 
• ขอ้มลูจะถกูวเิคราะหใ์นระดับกลุม่รวมเทา่นัน้ (รวมกับขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถามคนอืน่ ๆ 

ทีเ่ขา้ร่วมในการวจิยัเดยีวกัน) เพือ่ปกป้องไมใ่หเ้กดิการเปิดเผยตวัตนของคณุ 
• ค าตอบของคณุจะไมส่ือ่ถงึคณุและจะถอืเป็นความลับ เวน้แตค่ณุจะยนิยอมใหเ้ราระบตุัวตน 
• เพือ่แจง้ใหค้ณุทราบหากคณุชนะการจับรางวัลของเรา หรอืเพือ่ใหเ้ราสามารถออกรางวลั 

จ่ายเงนิหรอืรางวัลจูงใจใหกั้บคณุได ้(หากม)ี 
• ในบางครัง้เราอาจตอ้งการตดิตอ่คณุเพือ่ตรวจสอบค าตอบ อยา่งไรก็ตาม 

เราจะด าเนนิการนี้ก็ตอ่เมือ่ไดร้ับความยนิยอมจากคณุ และจะมกีารสอบถามในตอนทา้ยของการส ารวจ 
(หากม)ี 

  

เราปกป้องขอ้มลูของคณุอยา่งไร 
เราใหค้วามส าคัญอยา่งยิง่ในการรักษาขอ้มลูทัง้หมด (โดยเฉพาะขอ้มลูสว่นบคุคล) ใหป้ลอดภัย 
ทัง้ในขณะจัดเก็บและถา่ยโอนขอ้มลู 
มกีารใชก้ระบวนการและขัน้ตอนทีไ่ดร้ับการพัฒนามาอยา่งดเีพือ่ป้องกันการเขา้ถงึ การใชง้าน 
หรอืการเปิดเผยโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต: สามารถขอรายละเอยีดของกระบวนการทีส่ าคัญได ้
  

ในขณะทีเ่ราท าทกุอยา่งทีเ่ราจะสามารถท าไดเ้พือ่ปกป้องขอ้มลูของคณุ อยา่งไรก็ตาม 
เราไมส่ามารถรับประกันความปลอดภัยของขอ้มลูได ้และการใหข้อ้มลูใด ๆ กับเรานัน้ถอืเป็นความเสีย่งของคณุเอง 
  

เราเก็บขอ้มลูของคณุไวน้านแคไ่หน 
เราจะเก็บบันทกึขอ้มลูของคณุไวต้ราบเทา่ทีจ่ าเป็นส าหรับวัตถปุระสงคข์องการวจิัยนี้เทา่นัน้ 
ขอ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนใด ๆ ทีเ่ราไดร้ับจะถกูเก็บไวไ้มเ่กนิ 12 สปัดาหนั์บจากเสร็จสิน้โครงการวจิัย 
และขอ้มลูทีไ่มส่ามารถระบตุวัตนทีค่ณุใหจ้ะถกูเก็บไวไ้มเ่กนิ 5 ปี 
  

เราแบง่ปนัขอ้มลูกบัใคร 
ในกระบวนการด าเนนิการวจิยัตลาด 
เราอาจท างานรว่มกับซพัพลายเออรท์ีเ่ชือ่ถอืไดข้องเราอกีหนึง่รายหรอืมากกวา่นัน้ 
เพือ่ชว่ยใหเ้ราปฏบัิตหินา้ทีส่ าคัญบางอยา่งในนามของเรา (จ าเป็นตอ่การด าเนนิการส ารวจ) ดว้ยเหตนุี้ 
พวกเขาอาจจ าเป็นตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ปฏบัิตหินา้ทีต่ามขอ้ผกูพันตามสญัญาทีม่ตีอ่เรา 
แตจ่ะไมใ่ชเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ เรามขีอ้ตกลงระดับการใหบ้รกิาร (Service Level Agreement) 
กับซพัพลายเออรข์องเราเพือ่ใหแ้นใ่จวา่พวกเขาประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ 
ตามแนวทางทีเ่ขม้งวดทีเ่รายดึถอืตามทีร่ะบไุวใ้นนโยบายนี้ 
และเรายังคงมคีวามรับผดิชอบอยา่งเต็มทีต่อ่วธิทีีซ่พัพลายเออรข์องเราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
 

ในการตกลงทีจ่ะเขา้ร่วมในการวจิยัของเรา 
คณุอนุญาตใหเ้ราจัดเก็บและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่ามารถระบตัุวตนของคณุไดภ้ายในเขตเศรษฐกจิยโุรป 
(European Economic Area หรอื EEA) ตามวตัถปุระสงคท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ เหมอืนอยา่งทีเ่คยปฏบัิตมิาโดยตลอด 
เราจะพยายามตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุถกูเก็บไวเ้ป็นความลับและปลอดภัย 
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สทิธิข์องคณุ 
คณุมสีทิธิห์ลายประการเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุใหกั้บเรา สทิธิเ์หลา่นี้ไดแ้ก ่: 
• สทิธิข์องคณุในการรอ้งขอใหเ้รายนืยนัวา่มขีอ้มลูสว่นบคุคลใดเกีย่วกับคณุทีเ่ราอาจเก็บไว ้(หากม)ี 

และวัตถปุระสงคใ์ดบา้งทีเ่ราอาจใชข้อ้มลูของคณุ 
• สทิธิข์องคณุในการเพกิถอน (เมือ่ใดก็ไดแ้ละโดยปราศจากอคต)ิ 

ความยนิยอมของคณุทีค่ณุไดใ้หไ้วกั้บเราเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
• สทิธิข์องคณุในการรอ้งขอใหเ้ราแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบรูณ์เกีย่วกับคณุซึง่เราอาจเก็บไ

ว ้
• สทิธิข์องคณุในการรอ้งขอใหเ้ราลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทัง้หมดทีเ่ราเก็บไวแ้บบถาวร 

และใหเ้รายนืยันวา่ไดด้ าเนนิการไปแลว้ (มบีางสถานการณ์ทีเ่ราอาจไมส่ามารถด าเนนิการได)้ 
  
 

หากคณุตอ้งการใชส้ทิธิต์ามกฎหมายของคณุ โปรดตดิตอ่เราตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 
  

รายละเอยีดขอ้มลูการตดิตอ่ 
หากคณุตอ้งการตดิตอ่เราเกีย่วกับสิง่ตา่ง ๆ ทีค่รอบคลมุอยูใ่นเอกสารนี ้
คณุสามารถท าไดโ้ดยใชร้ายละเอยีดของเราดา้นลา่ง: 
  

ทางอเีมล: info@impactmr.com 
สง่เป็นจดหมายมาที:่ Impact Research Ltd, 3 The Quintet, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, 
KT12 2TZ 
ทางโทรศัพท:์ ส านักงาน:  +44 (0) 1932 226 793 
  

หากคณุมขีอ้กังวลเกีย่วกับวธิทีีเ่ราจัดการกับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
หรอืไมพ่อใจกับการตอบสนองของเราตอ่ขอ้กังวลหรอืค าขอเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
คณุสามารถตดิตอ่ส านักงานคณะกรรมาธกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร (Information Commissioner’s Office หรอื ICO) 
โดยใชตั้วเลอืกตอ่ไปนี้: 
  

เว็บไซต ์https://ico.org.uk/concerns/ 
โทรศัพท ์0303 123 1113 
  

นโยบายนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นครัง้คราวเพือ่แสดงถงึการเปลีย่นแปลงในกจิกรรมการวจิัยหรอืเพือ่วตัถปุระสงคอ์ื่
น ๆ 
โปรดตรวจสอบนโยบายนีท้กุครัง้ทีค่ณุเขา้ร่วมในการส ารวจของเราเพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุพอใจกับการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
  

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ Impact Research Limited ปรับปรุงลา่สดุเมือ่วนัที ่05/12/2019 
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