
   
 

   
 

Q: What is PDPA? What does it stand for?  

A: PDPA stands for the Personal Data Protection Act. It is a new data privacy law that provides 

privacy rights to Thailand residents.  

 

ค ำถำม:   PDPA คอือะไร ยอ่มำจำกอะไร 

ค ำตอบ: PDPA หมำยถงึพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นกฎหมำยฉบบัใหมท่ีใ่หค้วำมคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลแกบ่คุคลทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจักรไทย 
 

 

Q: Where can I find more information?  

A: Navigate online to https://www.acdelco.co.th/privacy-policy.html and click on “Privacy Policy” 

on the bottom of the page.  

 

ค ำถำม: ฉันจะสำมำรถหำขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีไ่หน 
ค ำตอบ: คลกิลงิค ์https://www.acdelco.co.th/privacy-policy.html และคลกิที ่“ค ำชีแ้จงสทิธิส์ว่น

บคุคล” บรเิวณดำ้นลำ่งของหนำ้ 

 

Q: What are the different types of request and what does it mean to me as an individual? 

 

ค ำถำม: ค ำขอประเภทตำ่ง ๆ คอือะไรและมคีวำมหมำยตอ่ฉันในฐำนะบคุคลอยำ่งไร 
 

A: Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are 

collecting, using and disclosing about you.  

ค ำตอบ : กำรขอเขำ้ถงึขอ้มลู: คณุไดรั้บสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึหรอืขอส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รำรวบรวมใชแ้ละ

เปิดเผยเกีย่วกับคณุ เพือ่ควำมเป็นสว่นตัวและควำมปลอดภัยของคณุ เรำอำจตอ้งกำรใหค้ณุท ำกำรพสิจูน์
ตัวตนของคณุกอ่นทีจ่ะใหข้อ้มลูทีร่อ้งขอแกค่ณุ 

A: Rectification:  You may have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or not up-to-

date Personal Data that we collect, use and disclose about you rectified. 

ค ำตอบ : กำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง: คณุไดรั้บสทิธิท์ีจ่ะแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มส่มบรูณ์,ไมถ่กูตอ้ง,ทีอ่ำจท ำให ้

เขำ้ใจผดิหรอืไมท่ันสมัยซึง่เรำรวบรวมใชแ้ละเปิดเผยเกีย่วกับคณุ   

A: Data Portability: You may have the right to obtain Personal Data we hold about you, in a 

structured, electronic format, and to send or transfer such data to another data controller, where 

this is (a) Personal Data which you have provided to us, and (b) if we are collecting, using and 

disclosing such data on the basis of your consent or to perform a contract with you.  

ค ำตอบ : กำรไดรั้บและโอนถำ่ยขอ้มลู: คณุไดรั้บสทิธิใ์นกำรรับขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รำมเีกีย่วกับคณุในรูปแบบ

ทีเ่ป็นโครงสรำ้งอเิล็กทรอนกิสแ์ละเพือ่สง่หรอืถำ่ยโอนขอ้มลูดังกลำ่วไปยังผูค้วบคมุขอ้มลูอืน่ซึง่น่ีคอื (a) 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุไดใ้หไ้วก้ับเรำ และ (b) หำกเรำก ำลังรวบรวมใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูดังกลำ่วบนพืน้ฐำน

ของควำมยนิยอมของคณุหรอืเพือ่ท ำสญัญำกับคณุ โดย ณ ขณะน้ี เรำยังไมม่รีะบบอเิล็คทรอนคิเพือ่สง่หรอื
ถำ่ยโอนขอ้มลูดังกลำ่วไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูอืน่ 
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A: Objection: You may have the right to object to certain collection, use and disclosure of your 

Personal Data such as objecting to direct marketing. 

ค ำตอบ : กำรคดัคำ้น: คณุไดรั้บสทิธิค์ดัคำ้นกำรเก็บรวบรวมกำรใชแ้ละกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

เชน่คัดคำ้นกำรท ำตลำดโดยตรง 

A: Restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain 

circumstances. 

ค ำตอบ : กำรจ ำกัดกำรใหข้อ้มลู: คณุไดรั้บสทิธิ ์จ ำกดั กำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุในบำงสถำนกำรณ์ 

A: Withdraw Consent: For the purposes you have consented to our collecting, using and disclosing 

of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent at any time. 

ค ำตอบ : กำรเพกิถอนควำมยนิยอม: เพือ่วัตถปุระสงคท์ีค่ณุยนิยอมใหเ้รำรวบรวมใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่น

บคุคลของคณุ คณุมสีทิธิถ์อนควำมยนิยอมของคณุไดต้ลอดเวลำ 

A: Erasure (Deletion): You may have the right to request that we delete, destroy, or de-identity 

Personal Data that we collect, use and disclose about you, except we are not obligated to do so if 

we need to retain such data in order to comply with a legal obligation or to establish, exercise, or 

defend legal claims.  

ค ำตอบ : ขอใหล้บหรอืท ำลำย: คณุไดรั้บสทิธิใ์นกำรขอใหเ้รำลบท ำลำยหรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รำ

รวบรวมใชแ้ละเปิดเผยเกีย่วกับคณุ ยกเวน้วำ่เรำไมม่หีนำ้ทีต่อ้งท ำเชน่นัน้  หำกเรำจ ำเป็นตอ้งเก็บรักษำ
ขอ้มลูดังกลำ่วเพือ่ใหส้อดคลอ้งดว้ยขอ้ผกูพันทำงกฎหมำยหรอืเพือ่ปฏบิัตหินำ้ทีห่รอืปกป้องสทิธเิรยีกรอ้ง
ทำงกฎหมำย  

A: Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent authority 

where you believe our collection, use and disclosure of your Personal Data is unlawful or 

noncompliant with applicable data protection law.   

ค ำตอบ : ยืน่เรือ่งรอ้งเรยีน: คณุไดรั้บสทิธิย์ืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจซึง่คณุเชือ่วำ่กำรเก็บ

รวบรวมกำรใชแ้ละกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเรำนัน้ผดิกฎหมำยหรอืไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครอง
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

For your own privacy and security, we may require you to prove your identity and/or require 

additional information to fulfill your request.  

เพือ่ควำมเป็นสว่นตัวและควำมปลอดภัยของคณุ เรำอำจขอใหค้ณุพสิจูนต์ัวตน และ/หรอื รอ้งขอขอ้มลู
เพิม่เตมิเพือ่ใหส้ำมำรถด ำเนนิกำรตำมค ำรอ้งขอของคณุ 
 
 
Q: What do I do as an employee? 

A: We believe the Chevrolet Sales (Thailand) Limited employee Privacy Statement best describes 

the personal information that Chevrolet collects and how Chevrolet uses that information.  

For employee requests please email Global Business Services - HR, Thailand, or call 1800 012083. 

 

ค ำถำม: ในฐำนะพนักงำนฉันจะตอ้งปฏบิตัอิยำ่งไร 
ค ำตอบ : เรำเชือ่วำ่ในค ำชีแ้จงสทิธิส์ว่นบคุคลของเชฟโรเลตไดอ้ธบิำยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ชฟโรเลตรวบรวม

และวธิกีำรทีเ่ชฟโรเลตใชข้อ้มลูดังกลำ่ว 



   
 

   
 

ส ำหรับพนักงำนโปรดสง่ค ำขอไปทีอ่เีมล Global Business Services - HR, Thailand, หรอื โทร 1800 

012083 

 

Q: What types of personal information does Chevrolet Sales Thailand (Limited) collect and how 

does Chevrolet Sales Thailand (Limited) use that information?  

 

A: We believe the Chevrolet Privacy Statement best describes the personal information that 

Chevrolet collects and how Chevrolet uses that information. You can find the Chevrolet Privacy 

Policy on https://www.acdelco.co.th/privacy-policy.html 

 

ค ำถำม: ขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทใดที ่บรษัิท เชฟโรเลต เซลส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เกบ็รวบรวม บรษัิท 
เชฟโรเลต เซลส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด น ำขอ้มลูนัน้ไปใชอ้ยำ่งไร 
ค ำตอบ: เรำเชือ่วำ่ในค ำชีแ้จงสทิธิส์ว่นบคุคลของเชฟโรเลตไดอ้ธบิำยขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ชฟโรเลตรวบรวม

และวธิกีำรทีเ่ชฟโรเลตใชข้อ้มลูดังกลำ่ว  คณุสำมำรถคน้หำค ำชีแ้จงสทิธิส์ว่นบคุคลของเชฟโรเลตไดท้ี ่ 
https://www.acdelco.co.th/privacy-policy.html 

 

Q: What should I do if I am having trouble accessing the request form?  

A: We support Apple Mac OS/Devices - Safari 11 browser, Windows 10 OS/Devices - Chrome (76), 

Microsoft Edge (16), and Firefox (68) browsers  

iPhone/iPad devices - Safari X browser, Samsung Galaxy 8 OS/Devices - Android Chrome (X). X 

Indicates latest available version. Try using a different browser if you are running into issues 

accessing the form.  

Also, you may want to retry by reopening your browser after clearing your browser 

history/cache. If technical issues persist after taking these steps, please contact us at 

dpo.chevroletthailand@gm.com  

 

ค ำถำม: ฉันควรท ำอยำ่งไรหำกฉันมปัีญหำในกำรเขำ้ถงึแบบฟอรม์ค ำขอ 
ค ำตอบ: เรำรองรับ Apple Mac OS / อปุกรณ์ - เบรำวเ์ซอร ์Safari 11, Windows 10 OS / อปุกรณ์ - Chrome 

(76), Microsoft Edge (16) และ Firefox (68) เบรำวเ์ซอร ์

อปุกรณ์ iPhone / iPad - เบรำวเ์ซอร ์Safari X, Samsung Galaxy 8 OS / อปุกรณ์ - Android Chrome (X) X 

เวอรช์นัลำ่สดุทีม่ ีหำกคณุประสบปัญหำในกำรเขำ้ถงึแบบฟอรม์ลองใชเ้บรำวเ์ซอรอ์ืน่ๆด ู
นอกจำกนี้คณุอำจลองเปิดเบรำวเ์ซอรใ์หมอ่กีครัง้หลังจำกลำ้งประวตั ิ/ แคชเบรำวเ์ซอรข์องคณุเรยีบรอ้ย
แลว้ หำกปัญหำทำงเทคนคิยังคงมอียูห่ลังจำกด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนเหลำ่น้ีโปรดตดิตอ่เรำที่ 
dpo.chevroletthailand@gm.com 

 

 

Q: Who do I contact with privacy-related questions or to learn more about your Privacy 

Statement?  

A: If you have concerns or questions regarding our consumer privacy practices or this Privacy 

Statement, you can contact us by email at dpo.chevroletthailand@gm.com 

 

ค ำถำม: ฉันจะตดิตอ่ใครไดบ้ำ้งในกรณีมคี ำถำมเกีย่วกับควำมเป็นสว่นตัวหรอื ตอ้งกำรเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับ
นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของคณุ 

https://www.acdelco.co.th/privacy-policy.html
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ค ำตอบ: หำกคณุมขีอ้สงสยัหรอืค ำถำมเกีย่วกับแนวทำงปฏบิัตดิำ้นควำมเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคหรอืค ำ
ชีแ้จงสทิธิส์ว่นบคุคล คณุสำมำรถตดิตอ่เรำทำงอเีมลไดท้ี ่dpo.chevroletthailand@gm.com 

 

 

Q: What if I am not a Thailand resident?  

A: The privacy of all our customers is important to us. If you have questions about privacy you can 

contact us at dpo.chevroletthailand@gm.com 

 

ค ำถำม: ถำ้หำกวำ่ฉันไมใ่ชค่นไทย 

ค ำตอบ: ควำมเป็นสว่นตวัของลกูคำ้ของเรำเป็นสิง่ส ำคญัส ำหรับเรำ หำกคณุมคี ำถำมเกีย่วกับควำมเป็น
สว่นตวัของคณุ 

สำมำรถตดิตอ่เรำไดท้ี ่dpo.chevroletthailand@gm.com 

 

 

Q: Where can I find more information on the Personal Data Protection Act?  

A: For more information you can visit https://www.mdes.go.th/ 

ค ำถำม: ฉันจะหำขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไดจ้ำกทีไ่หน 

ค ำตอบ: ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิคณุสำมำรถเยีย่มชมไดท้ี ่ https://www.mdes.go.th/ 

 

Q: I submitted a PDPA request to Chevrolet Sales (Thailand) Limited. When can I expect to receive 

a response from Chevrolet? 

A: For a request to know more about your information (a “Right to be Informed/Right to Access 

and Obtain Record” request or a request to delete your information (a “Right to Erasure”) request, 

you can expect to receive a response within thirty days (the time period set by the PDPA) 

 

ค ำถำม: ฉันไดย้ืน่ค ำขอตำม พระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ไปยัง บรษัิท เชฟโรเลต เซลส ์

(ประเทศไทย) จ ำกดั เมือ่ไรทีฉั่นคำดวำ่จะไดรั้บค ำตอบจำกทำงเชฟโรเลต 

ค ำตอบ: 

ส ำหรับค ำรอ้งขอทีต่อ้งกำรทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับขอ้มลูของคณุ (ค ำขอ“สทิธทิีจ่ะไดรั้บแจง้/สทิธใิน

กำรเขำ้ถงึ และสทิธใินกำรไดรั้บส ำเนำขอ้มลู”) หรอืค ำขอลบขอ้มลูของคณุ (ค ำขอ“ สทิธขิอใหล้บ”) คณุจะ

ไดรั้บค ำตอบจำกเชฟโรเลตภำยในสำมสบิวัน (ภำยในระยะเวลำกำรจัดกำรขอ้มลูตำมหลกัเกณฑข์อง

พระรำชบัญญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล)  
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