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1. บทนํา

Avery Dennison Corporation พรอ้มดว้ยบรษัิทยอ่ยและบรษัิทในเครอื (เรยีกรวมกนัวา่ "Avery
Dennison" "เรา" หรอื "พวกเรา") ไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัความเป็นสว่นตวัดา้นการสรรหาและคดัเลอืก
บคุลากรนี� ('ประกาศ') เพื�ออธบิายวา่เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัร (เรยีกอกีอยา่งวา่ "คณุ") ที�เกบ็
รวบรวมระหวา่งกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรของเราอยา่งไร คําวา่ "ผูส้มคัร" หมายถงึบคุคล
ทา่นใดกต็ามที�สมคัรงาน บทบาทหรอืบคุคลที�ตอ้งการทํางานใหเ้รา ไมว่า่จะถาวรหรอืชั�วคราว และรวมถงึที�
ปรกึษา ผูรั้บเหมา อาสาสมคัร เด็กฝึกงาน ลกูจา้งชั�วคราว ลกูจา้งและพนักงานของตวัแทน คําวา่ขอ้มลู
สว่นบคุคลหรอืขอ้มลูหมายถงึขอ้มลูใด ๆ กต็ามที�สามารถใชเ้พื�อระบตุวัตนของคณุ (โดยตรงหรอืโดย
ออ้ม) ประกาศนี�เป็นประกาศทั�วโลก และดงันั�นจงึมผีลบงัคบัใชก้บัผูส้มคัรทกุคนภายในกลุม่ Avery
Dennison

เราเคารพสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของคณุและมุง่มั�นที�จะจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอยา่งมคีวาม
รับผดิชอบและสอดคลอ้งกบักฎหมายที�บงัคบัใช ้ ประกาศนี�อธบิายวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทใดที� Avery
Dennison เกบ็รวบรวมและใชเ้กี�ยวกบัคณุ วตัถปุระสงคท์ี�เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของ
คณุ และสทิธทิี�คณุมเีกี�ยวกบักจิกรรมเหลา่นี�

2. ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที�เราประมวลผล

ในการสมคัรงานที� Avery Dennison เราจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัคณุและผูอ้ยูใ่นความอปุการะของ
คณุ ผูรั้บผลประโยชน์ และบคุคลอื�น ๆ ที�คณุจัดหาขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กเ่รา เราจํากดัขอบเขตขอ้มลูที�เรา
รวบรวมและใชเ้ทา่ที�จําเป็นและไดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายที�บงัคบัใชเ้ทา่นั�น ในขอบเขตที�เราใชข้อ้มลู
สว่นบคุคลเกี�ยวกบับคุคลที�คณุใหไ้วก้บัเรา (เชน่ ขอ้มลูเกี�ยวกบัสมาชกิในครอบครัว ผูอ้ยูใ่นความอปุการะ
หรอืผูรั้บผลประโยชน)์ คณุควรแจง้ใหบ้คุคลเหลา่นั�นทราบถงึประกาศนี�

เมื�อคณุสมคัรตําแหน่งงาน หรอืเมื�อคณุสง่โปรไฟลข์องคณุมาที�เรา เราอาจรวบรวมและใชข้อ้มลูตอ่ไปนี�:

● ขอ้มลูระบตุวัตน - เชน่ ชื�อ เพศ วนัเดอืนปีเกดิของคณุ;
● ขอ้มลูตดิตอ่ - เชน่ ที�อยูใ่นระดบักายภาพ ที�อยูไ่ปรษณีย์ ที�อยูอ่เีมล หมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่;
● ขอ้มลูระบเุอกลกัษณ์ - เชน่ สําเนาเลขบตัรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง สญัชาติ การเขา้เมอืง/สถานะ

วซีา่ หรอืหมายเลขประกนัสงัคม;
● ขอ้มลูดา้นสขุภาพ - เชน่ ภาวะสมบรูณข์องจติใจ/รา่งกาย ขอ้มลูนี�จะถกูรวบรวมหรอืใชเ้ฉพาะใน

กรณีที�ไดรั้บการจัดเตรยีมเพื�อวตัถปุระสงคท์างสาธารณสขุหรอืที�เกี�ยวขอ้งกบัการจา้งงาน (เชน่
ความสมบรูณข์องรา่งกายสําหรับการทํางาน หรอืที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรับเปลี�ยนสถานที�ทํางานตาม
สมควร) หรอืตามที�กฎหมายอนุญาตหรอืกําหนดเป็นอยา่งอื�น

● ขอ้มลูการจา้งงาน - เชน่ รายละเอยีดของบทบาทกอ่นหนา้ที�คณุเคยปฏบิตัมิา นายจา้งคนกอ่น
บรษัิทที�คณุเคยทํางาน สถานที� บทบาทหรอืตําแหน่งงาน ระยะเวลาการจา้งงานและผลงานที�ทํา
สําเร็จ และขอ้มลูอา้งองิ;

● ขอ้มลูประวตัภิมูหิลงั - เชน่ วฒุกิารศกึษา/คณุวฒุทิางวชิาชพี ประวตัโิดยยอ่ (resume/CV) การเป็น
สมาชกิ ใบรับรอง และเอกสารสนับสนุนอื�น ๆ เชน่ ใบรับรองผลการเรยีนหรอืสําเนาเอกสารดงักลา่ว
แตอ่าจรวมถงึขอ้มลูประวตัอิาชญากร (เพื�อวตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบ เฉพาะเมื�อไดรั้บอนุญาตและ
เป็นไปตามกฎหมายที�บงัคบัใช)้;

● ขอ้มลูอา้งองิเกี�ยวกบัตวัคณุและขอ้มลูเพิ�มเตมิที�คณุอาจแบง่ปันระหวา่งการสมัภาษณห์รอืการ
ประเมนิผล;

● รายละเอยีดเกี�ยวกบัญาต ิครอบครัว หรอืเพื�อนที�เราจา้ง;
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● ขอ้มลูทางการเงนิ - เชน่ การคาดหวงัเงนิเดอืน การอา้งองิเครดติ สถานะการชาํระหนี�ไดห้รอืการไม่
สามารถชาํระหนี�ได;้

● ขอ้มลูอื�นใดที�คณุใหโ้ดยสมคัรใจหรอืแสดงอยูใ่นประวตัโิดยยอ่ (resume/CV) หรอืจดหมายปะหนา้
เชน่ ภาพถา่ย วดิโีอ หรอืบญัชโีซเชยีลมเีดยีของคณุ; และ

● ขอ้มลูคกุกี�และอปุกรณ์ ซึ�งประกอบดว้ยที�อยู่ IP ของอปุกรณท์ี�คณุกําลงัใช ้ ซอฟตแ์วร์
เบราวเ์ซอรท์ี�คณุใชง้าน วนัที�และเวลาของการเขา้ถงึ ที�อยูอ่นิเทอรเ์น็ตของเว็บไซตท์ี�คณุเชื�อมโยง
ผา่นไปยงัเว็บไซตข์องเรา และขอ้มลูเกี�ยวกบัวธิทีี�คณุใชเ้ว็บไซตข์องเรา

เราเสนอตวัเลอืกใหค้ณุสง่โปรไฟลข์องคณุเองเพื�อใหเ้ราเกบ็ไวแ้ละใชเ้พื�อตดิตอ่คณุเมื�อมตํีาแหน่งงานวา่ง
ที�เหมาะสมที�ตรงกบัโปรไฟลข์องคณุ เพื�อใชง้านตวัเลอืกนี� คณุจะตอ้งสง่ประวตัโิดยยอ่ (resume/CV) ของ
คณุและเขา้รว่มเป็นสว่นหนึ�งของชมุชนบคุลากรศกัยภาพสงูของเรา หรอืเชื�อมตอ่กบัเราผา่นการใชแ้หลง่
ประกาศงานหรอืโปรไฟลโ์ซเชยีลมเีดยีที�ระบคํุาขอของคณุ การทําเชน่นี�จะทําใหเ้ราสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
สว่นบคุคลที�รวมอยูใ่นประวตัโิดยยอ่ (resume/CV) ของคณุ และที�แสดงอยูใ่นโปรไฟลข์องคณุบนเว็บไซ
ตเ์หลา่นี� หากคณุไมต่อ้งการเป็นสมาชกิชมุชนบคุลากรศกัยภาพสงูของเราอกีตอ่ไป คณุสามารถยกเลกิการ
สมคัรผา่นลงิกท์ี�รวมอยูใ่นอเีมลไดต้ลอดเวลา หรอืตดิตอ่เราโดยใชร้ายละเอยีดการตดิตอ่ที�รวมอยูใ่นสว่นที�
12

ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ละเอยีดออ่นประกอบดว้ยขอ้มลูใด ๆ กต็ามที�เปิดเผยพื�นเพทางเชื�อชาตหิรอืชาตพัินธุ์
ความเชื�อทางศาสนา การเมอืงหรอืปรัชญา ขอ้มลูทางพันธกุรรม ขอ้มลูไบโอเมตรกิซเ์พื�อวตัถปุระสงคใ์น
การระบเุอกลกัษณเ์ฉพาะตวั การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานหรอืสมาชกิองคก์รทางการเมอืง หรอืขอ้มลู
เกี�ยวกบัสขุภาพ/ชวีติทางเพศของคณุ ("ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ละเอยีดออ่น") ตามกฎระเบยีบทั�วไป เราจะ
ไมร่วบรวมหรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคลที�ละเอยีดออ่นใด ๆ กต็ามเกี�ยวกบัคณุในระหวา่งกระบวนการสรรหาและ
คดัเลอืกบคุลากร ยกเวน้กรณีที�จําเป็นสําหรับวตัถปุระสงคใ์นการตรวจตดิตามโอกาสการจา้งงานที�
เทา่เทยีมกนั ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการหลอมรวมเป็นหนึ�งเดยีว การปฏบิตัติามกฎหมายที�
บงัคบัใชร้วมถงึกฎหมายการจา้งงาน (เชน่ ขอ้มลูเกี�ยวกบัภาวะสมบรูณข์องรา่งกายหรอืจติใจของคณุเพื�อ
จัดหาที�พักที�เกี�ยวขอ้งกบังาน)

3. แหลง่ที�มาของขอ้มลูสว่นบคุคล

โดยปกตคิณุจะตอ้งใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเกี�ยวกบัคณุที�เราถอืครองไว ้ แตอ่าจมบีางสถานการณท์ี�เรารวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจากบคุคลภายนอก เชน่ เพื�อน เพื�อนรว่มงานหรอืสมาชกิในครอบครัวของคณุที�สง่
ประวตัโิดยยอ่ (resume/CV) ของคณุมาที�เราหรอืผา่นตวัแทนจัดหางาน หากเราไดรั้บขอ้มลูของคณุจาก
แหลง่อื�น กอ่นที�จะใชง้านขอ้มลูเหลา่นั�น เราจะแจง้ใหค้ณุทราบถงึขอ้เท็จจรงิที�เราไดรั้บขอ้มลูของคณุจาก
แหลง่อื�นและแจง้ใหค้ณุทราบถงึประกาศนี� ตวัอยา่งเชน่ เราอาจรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุผา่นแหลง่
ตอ่ไปนี�:

● ขอ้มลูเบื�องหลงัและขอ้มลูอื�น ๆ จากบรษัิทจัดหางาน สถาบนัการศกึษา นายจา้งกอ่นหนา้ กรรมการ
ตดัสนิ หน่วยงานตรวจสอบประวตัภิมูหิลงั และบคุคลภายนอกอื�น ๆ ในระหวา่งการสรรหาและ
คดัเลอืกของคณุ;

● ขอ้มลูเกี�ยวกบัการศกึษาของคณุจากสถาบนัการศกึษาและผูใ้หก้ารฝึกอบรมหรอืการรับรอง;
● ขอ้มลูเกี�ยวกบัสทิธิ�ในการเขา้รว่ม หรอืรับการชาํระเงนิหรอืสทิธปิระโยชนภ์ายใตโ้ครงการประกนัภยั

หรอืบําเหน็จบํานาญจากผูใ้หบ้รกิาสทิธปิระโยชนท์ี�เกี�ยวขอ้งที� Avery Dennison จัดหาให;้ และ
● ขอ้มลูจากแหลง่ที�เปิดเผยตอ่สาธารณะทางออนไลน์ – ตวัอยา่งเชน่ แหลง่ที�คณุมโีปรไฟลเ์กี�ยวกบั

อาชพีที�โพสตท์างออนไลน์ (เชน่ บนเว็บไซตข์องนายจา้งปัจจบุนัของคณุ หรอืบนเว็บไซตเ์ครอืขา่ย
เพื�อการประกอบอาชพี เชน่ LinkedIn)

ในแตล่ะกรณีขา้งตน้ เราจะรวบรวมและใชข้อ้มลูดงักลา่วเมื�อไดรั้บอนุญาตและสอดคลอ้งกบักฎหมายที�
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บงัคบัใชเ้ทา่นั�น

4. วตัถปุระสงคส์าํหรบัการนําขอ้มลูของคณุไปใช้

4.1 วตัถปุระสงคด์า้นการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร

โดยทั�วไป เราใชข้อ้มลูของคณุสําหรับวตัถปุระสงคท์ี�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร
ซึ�งประกอบดว้ย:

● การอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการสมคัรทั �งหมด ไมว่า่จะทางออนไลนห์รอืดว้ยมอื;
● การแจง้ใหค้ณุทราบหรอืตดิตอ่คณุเกี�ยวกบัโอกาสในการทํางานที�เหมาะสม ซึ�งคณุไดล้งทะเบยีน

เพื�อรับการแจง้เตอืนงานหรอืสง่โปรไฟลข์องคณุโดยการเชื�อมตอ่กบัเราผา่นแหลง่ประกาศงานหรอื
โปรไฟลโ์ซเชยีลมเีดยีของคณุ;

● การพจิารณาความสมบรูณข์องรา่งกายตอ่บทบาท ตําแหน่ง หรอืงานใด ๆ กต็ามที�คณุสมคัร และ
การประเมนิคณุสมบตั ิประสบการณ ์ทกัษะและประวตัภิมูหิลงัของคณุ;

● การตรวจสอบความถกูตอ้งขอ้มลูของคณุและดําเนนิการตรวจสอบประวตัภิมูหิลงัเพื�อกําหนดความ
เหมาะสมกบับทบาท ตําแหน่ง หรอืงานที�คณุสมคัร;

● การตอบขอ้สงสยั คําขอ และจดหมายโตต้อบที�ไดรั้บจากคณุและสื�อสารกบัคณุ;
● การใหข้อ้มลูขา่วสารลา่สดุเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงใด ๆ กต็ามที�นําไปใชก้บัคณุ เชน่ การ

เปลี�ยนแปลงนโยบาย ตลอดจนขอ้กําหนดและเงื�อนไข;
● การใหข้อ้มลูขา่วสารลา่สดุเกี�ยวกบัการสมคัรของคณุ;
● การดําเนนิงานดา้นการบรหิารภายในกลุม่ Avery Dennison;
● การดําเนนิงานตรวจสอบประวตัอิาชญากร (หากจําเป็นสําหรับบทบาทและไดรั้บอนุญาตตาม

กฎหมาย); และ
● การจัดการกระบวนการดแูลและพัฒนาพนักงานบรรจใุหม่

4.2 วตัถปุระสงคท์างธรุกจิที�ชอบดว้ยกฎหมายอื�น ๆ

เราอาจรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเมื�อจําเป็นสําหรับวตัถปุระสงคท์ี�ชอบดว้ยกฎหมายอื�น ๆ ตวัอยา่ง
เชน่ สําหรับวตัถปุระสงคใ์นการแตง่ตั �งตําแหน่งงานที�เปิดรับซึ�งตรงกบัโปรไฟลข์องคณุ สําหรับการชว่ยให ้
เราดําเนนิธรุกจิของเราไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึ�น สําหรับวตัถปุระสงคด์า้นความตอ่
เนื�องทางธรุกจิ สําหรับการรักษาความปลอดภยั/การจัดการดา้นไอที หรอืสําหรับการอํานวยความสะดวก
ดา้นการขาย การโอนสทิธิ หรอืการโอนของเราทั �งหมดหรอืบางสว่น เรายงัอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
เพื�อปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณและนโยบายภายในของเรา (เชน่ นโยบายสทิธมินุษยชน) หรอืเพื�อ
สอบสวนการละเมดินโยบายเหลา่นั�น

ขอ้มลูที�รวบรวมผา่นคกุกี�จะใชเ้พื�อตรวจตดิตามประสทิธภิาพเว็บไซตข์องเรา และทําความเขา้ใจการใชง้าน
ของเว็บไซต์ คกุกี�เหลา่นี�ชว่ยเราจัดการขอ้ผดิพลาดใด ๆ บนเว็บไซตข์องเราและปรับปรงุประสบการณผ์ูใ้ช ้
สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ รวมถงึประเภทของคกุกี�ที�เราใชแ้ละวธิจัีดการการตั �งคา่คกุกี�ของคณุ โปรดอา่น
ประกาศเกี�ยวกบัคกุกี�ของเรา

4.3 วตัถปุระสงคท์ี�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมาย

เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเมื�อจําเป็นสําหรับวตัถปุระสงคท์ี�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมาย รวมถงึการปฏบิตั ิ
ตามภาระผกูพันทางกฎหมายของเรา (เชน่ ขอ้กําหนดโอกาสที�เทา่เทยีมกนั กฎหมายตอ่ตา้นการเลอืก
ปฏบิตั)ิ หรอืภายใตก้ารอนุญาตจากศาล; การใชห้รอื ปกป้องสทิธติามกฎหมายของกลุม่บรษัิท Avery
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Dennison ทั�วโลก; การปกป้องสทิธิ ทรัพยส์นิ หรอืความปลอดภยัของบรษัิท พนักงาน ลกูคา้
ซพัพลายเออร์ หรอืบคุคลอื�น ๆ; การใหค้วามชว่ยเหลอืสําหรับขอ้พพิาท การเรยีกรอ้งหรอืการสอบสวนที�
เกี�ยวขอ้งกบัการสมคัรงานของคณุ; หรอืเพื�อการดําเนนิธรุกจิอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายของเรา

4.4 การตดัสนิใจอตัโนมตัแิละการทําโปรไฟล์

เราไมไ่ดทํ้าการตดัสนิใจที�ข ึ�นอยูก่บัการประมวลผลอตัโนมตัหิรอืการทําโปรไฟลเ์พยีงอยา่งเดยีว
อยา่งไรกต็าม เราอาจใชร้ะบบอตัโนมตัทิี�รวมอลักอรธิมึที�ชว่ยเราในการจับคูผู่ส้มคัรกบัรายการงาน สําหรับ
คณุในฐานะผูส้มคัร หมายความวา่ใบสมคัรงานของคณุอาจไดรั้บการประมวลผลและวเิคราะหเ์พื�อระบุ
ทกัษะที�เกี�ยวขอ้ง ประวตักิารทํางานและการศกึษาของคณุเพื�อพจิารณาวา่ใบสมคัรของคณุสอดคลอ้งกบั
ขอ้กําหนดที�ระบไุวใ้นรายการงานมากนอ้ยเพยีงใด ความสามารถอตัโนมตัจิะใชเ้พื�อสนับสนุนกระบวนการ
สรรหาและคดัเลอืกบคุลากร อยา่งไรกต็าม การพจิารณาใบสมคัรขั �นสดุทา้ยและการตดัสนิใจจา้งงานนั�นทํา
โดยทมีสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรของ Avery Dennison

5. การประมวลผลขอ้มลูของคณุเพิ�มเตมิที�เก ี�ยวขอ้ง

หากคณุไดรั้บการตอบรับใหเ้ขา้รับตําแหน่งที� Avery Dennison ขอ้มลูที�เกบ็รวบรวมในระหวา่งกระบวนการ
สรรหาและคดัเลอืกจะเป็นสว่นหนึ�งของระเบยีนสมาชกิพนักงานแบบตอ่เนื�องของคณุ และจะดําเนนิการให ้
สอดคลอ้งกบัประกาศเกี�ยวกบัความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสําหรับพนักงานของเรา

6. เราแบง่ปนัขอ้มลูของคณุกบัใครบา้ง

6.1 การเปิดเผยขอ้มลูแกบ่รษัิทอื�นในกลุม่

เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบับรษัิทในกลุม่ Avery Dennison อยา่งไรกต็าม เราแบง่ปัน (หรอื
อนุญาตใหเ้ขา้ถงึ) ขอ้มลูนี�เฉพาะเมื�อขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วจําเป็นสําหรับวตัถปุระสงคท์ี�ชอบดว้ย
กฎหมาย ซึ�งรวมถงึตามความจําเป็นเพื�อใหบ้รษัิทในกลุม่สามารถปฏบิตังิานและหนา้ที�เกี�ยวกบั (i) การ
บรหิารงานทรัพยากรมนุษย;์ (ii) คา่ตอบแทนสมาชกิพนักงาน; หรอื (iii) สทิธปิระโยชนใ์นระดบันานา
ชาต;ิ ตลอดจนเพื�อวตัถปุระสงคท์างธรุกจิที�ชอบดว้ยกฎหมายอื�น ๆ เชน่ บรกิาร/การรักษาความปลอดภยั
ดา้นไอท ีภาษีและการบญัช ีและการจัดการธรุกจิทั�วไป

6.2 การเปิดเผยขอ้มลูแกผู่ใ้หบ้รกิารภายนอก

เราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบับคุคลภายนอกที�ไดรั้บการคดัเลอืกจาก Avery Dennison เพื�อให ้
บรกิารแกเ่รา แมว้า่บคุคลภายนอกทั�วไปที�เราแบง่ปันขอ้มลูดว้ยจะใหบ้รกิารที�เกี�ยวขอ้งกบัการสรรหาและ
คดัเลอืกบคุลากรแกเ่รา แตบ่คุคลภายนอกบางรายกใ็หบ้รกิารเสรมิ เชน่ เว็บโฮสติ�ง การจัดเกบ็บนคลาวด์
หรอืซอฟตแ์วร ์ขอ้มลูสว่นบคุคลอาจถกูแบง่ปันกบั:

● บรษัิทจัดหางานหรอืหน่วยงานสรรหาพนักงานในตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูที�เกี�ยวขอ้งกบัการสรร
หาและคดัเลอืกบคุลากร;

● ผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบประวตัภิมูหิลงัหรอืผูใ้หบ้รกิารคดักรองอื�น ๆ และหน่วยงานตรวจสอบประวตัิ
อาชญากรในทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้ง

● ผูใ้หบ้รกิารจัดเกบ็ขอ้มลู ผูใ้หบ้รกิารที�ใชร้ว่มกนัและแพลตฟอรม์การจัดหางาน นักพัฒนาไอทแีละผู ้
ใหบ้รกิารสนับสนุน ตลอดจนผูใ้หบ้รกิารโฮสติ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัเว็บไซตอ์าชพีของเรา; และ

● บคุคลภายนอกที�ใหก้ารสนับสนุนและคําแนะนํา รวมถงึในสว่นที�เกี�ยวกบักฎหมายและการเงนิ การ
ตรวจสอบ การใหคํ้าปรกึษาดา้นการจัดการ การประกนัภยั สขุภาพและความปลอดภยั การรักษา
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ความปลอดภยั และการแจง้เบาะแสหรอืการรายงานปัญหา

6.3 การเปิดเผยขอ้มลูแกบ่คุคลภายนอกอื�น ๆ

เรายงัอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลแกบ่คุคลภายนอกอื�น ๆ สําหรับวตัถปุระสงคท์างธรุกจิที�ชอบดว้ย
กฎหมายหรอืวตัถปุระสงคท์ี�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมาย ซึ�งอาจรวมถงึ:

● หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายที�มอํีานาจ หน่วยงานกํากบัดแูล หน่วยงานของรัฐ หรอืศาล (รวมถงึเพื�อ
วตัถปุระสงคด์า้นภาษี การเขา้เมอืง สขุภาพและความปลอดภยั ความมั�นคงของชาติ หรอืการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย)

● ผูซ้ื�อจรงิหรอืผุซ้ ื�อคาดหวงัในธรุกจิของเราทั �งหมดหรอืบางสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการขาย การโอนสทิธิ
หรอืการโอนอื�น ๆ

● ผูต้รวจสอบภายนอก; และ
● คนอื�นที�ไดรั้บความยนิยอมจากคณุ

เมื�อใดกต็ามที�เราอนุญาตใหบ้คุคลภายนอกใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพื�อใหบ้รกิารแกเ่รา เราจะนํามาตรการที�
เหมาะสมมาใชเ้พื�อใหแ้น่ใจวา่มกีารใชข้อ้มลูในลกัษณะที�สอดคลอ้งกบัประกาศนี� ตลอดจนมกีารรักษา
ความปลอดภยัและการรักษาความลบัของขอ้มลูเสมอ

7. พื�นฐานทางกฎหมายสาํหรบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ

ในสว่นกอ่นหนา้ของประกาศ เราไดใ้หข้อ้มลูเกี�ยวกบั (i) ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที�เรารวบรวมและ
แหลง่ที�มาของขอ้มลู; (ii) วตัถปุระสงคท์ี�เราใชข้อ้มลูนี�วา่มอีะไรบา้ง; (iii) และเราแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล
ของคณุกบัใครบา้ง เราอาจจําเป็นตอ้งมพีื�นฐานทางกฎหมายสําหรับการจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
โดยทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บักฎหมายความเป็นสว่นตวัและการคุม้ครองขอ้มลู ซึ�งหมายความวา่นอกจากจะมวีตัถุ
ประสงคท์ี�ถกูตอ้งแลว้ เรายงัตอ้งการเหตผุลทางกฎหมายสําหรับการจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอกี
ดว้ย

เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุสําหรับวตัถปุระสงคท์ี�กําหนดไวใ้นประกาศนี� และ (ในกรณีที�กฎหมายที�
บงัคบัใชกํ้าหนด) ภายใตม้ลูเหตอุนัจะอา้งกฎหมายไดข้อ้ใดขอ้หนึ�งตอ่ไปนี�:

● การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเป็นสิ�งจําเป็นสําหรับการทําสญัญากบัคณุ (เมื�อคณุไดรั้บการวา่จา้ง
เรยีบรอ้ยแลว้);

● การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเป็นสิ�งจําเป็นสําหรับการปฏบิตัติามภาระผกูพันทางกฎหมายของ
เรา;

● การใชง้านของเราเป็นสิ�งจําเป็นสําหรับวตัถปุระสงคข์องฐานประโยชนอ์นัชอบธรรมดว้ยกฎหมาย
ของเรา หรอืฐานประโยชนอ์นัชอบธรรมดว้ยกฎหมายของบคุคลภายนอก (ตามที�สรปุไวใ้นสว่นที� 4
ดา้นบน) โดยที�ไมไ่ดถ้กูแทนที�ดว้ยฐานประโยชนก์ารคุม้ครองขอ้มลูหรอืสทิธิ�และเสรภีาพขั �น
พื�นฐานของคณุ;

● ในกรณีที�จําเป็นเพื�อปกป้องฐานประโยชนสํ์าคญัตอ่ชวีติและความปลอดภยัทางกายภาพของคณุ
หรอืของบคุคลอื�น; หรอื

● ในกรณีที�เราไดรั้บความยนิยอมจากคณุใหทํ้าเชน่นั�น

ในกรณีที�เรารวบรวมและจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลที�ละเอยีดออ่น เราจะใชข้อ้มลูนี�เฉพาะ:

● เพื�อปฏบิตัติามภาระผกูพันทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของเรา หรอืเพื�อใชส้ทิธิ�ทางกฎหมายเฉพาะ;
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ประกาศเกี�ยวกบัความเป็นสว่นตวัดา้นการสรรหาและคดัเลอืก
บคุลากร

● ในกรณีที�จําเป็นเพื�อปกป้องฐานประโยชนสํ์าคญัตอ่ชวีติและความปลอดภยัทางกายภาพของคณุ
หรอืของบคุคลอื�นเมื�อไมส่ามารถใหค้วามยนิยอมได;้

● ในกรณีที�จําเป็นสําหรับเหตผุลที�เป็นประโยชนส์าธารณะมากมาย; หรอื
● ในกรณีที�คณุไดใ้หค้วามยนิยอมอยา่งชดัแจง้และเฉพาะเจาะจงแกเ่รา

หากเราจําเป็นตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุสําหรับวตัถปุระสงคท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัการจา้งงานในอนาคตของ
คณุกบัเรา หรอืเนื�องจากขอ้กําหนดทางกฎหมาย เราจะแจง้ใหค้ณุทราบอยา่งชดัเจนในชว่งเวลานั�น ใน
กรณีดงักลา่ว การไมใ่หข้อ้มลูนี�แกเ่ราจะทําใหเ้ราไมส่ามารถบรหิารจัดการความสมัพันธต์ามสญัญาของเรา
กบัคณุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (รวมถงึสทิธปิระโยชนใ์นการจา้งงานที�เกี�ยวขอ้ง) และ/หรอืปฏบิตัติามภาระ
ผกูพันทางกฎหมายของเรา ซึ�งอาจหมายความวา่เราไมส่ามารถเขา้สูค่วามสมัพันธใ์นการจา้งงานกบัคณุได ้

หากคณุมคํีาถามหรอืตอ้งการขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัพื�นฐานทางกฎหมายในที�ซ ึ�งเรารวบรวมและใชข้อ้มลู
สว่นบคุคลของคณุ โปรดตดิตอ่เราโดยใชร้ายละเอยีดการตดิตอ่ที�ใหไ้วใ้นสว่นที� 12 ดา้นลา่ง

8. การโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปตา่งประเทศ

บรษัิทในเครอืของเราและผูใ้หบ้รกิารภายนอกอาจประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยดําเนนิการอยู่
ทั�วโลก ตวัอยา่งเชน่ เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรผา่นระบบการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร
ทั�วโลก การกระทําดงักลา่วขา้งตน้อาจเกี�ยวขอ้งกบัการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยงัเซริฟ์เวอรใ์น
สหรัฐอเมรกิา บรษัิทแมข่องเราในสหรัฐอเมรกิา Avery Dennison Corporation อาจโฮสตเ์ซริฟ์เวอรเ์หลา่
นี�หรอืใชเ้ซริฟ์เวอรข์องบคุคลภายนอก

หากเราถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจากประเทศที�คณุอาศยัอยูไ่ปยงัผูรั้บที�ทํางานในเขตอํานาจศาล
อื�น เราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารป้องกนัที�เหมาะสมเพื�อปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหส้อดคลอ้ง
ตามประกาศนี� การป้องกนัเหลา่นี�รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง:

● การโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุบนพื�นฐานของ 'การพจิารณามาตรฐานคุม้ครองที�เพยีงพอ' ในสว่น
ที�เกี�ยวกบัประเทศผูรั้บ ซึ�งหมายความวา่มกีารตดัสนิใจโดยหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ
ยนืยนัวา่ประเทศผูรั้บมรีะดบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที�เหมาะสม;

● การนําขอ้สญัญามาตรฐานมาปฏบิตัติามที�ไดรั้บอนุมตัจิากหน่วยงานที�มอํีานาจ; หรอื
● การนํากฎเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลภายในองคก์ร (Binding Corporate Rules)

สําหรับสมาชกิในกลุม่ของเรามาปฏบิตั ิ

9. การเก็บรกัษาขอ้มลู

เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไวน้านตราบเทา่ที�เราจําเป็นตอ้งมเีพื�อดําเนนิการตามวตัถปุระสงค์
ที�อธบิายไวใ้นประกาศนี� หรอืตามที�กฎหมายที�ใชบ้งัคบัอนุญาต โดยทั�วไปแลว้หมายความวา่ขอ้มลูสว่น
บคุคลของคณุจะถกูเกบ็ไวจ้นกวา่จะสิ�นสดุหรอืจนกวา่จะถงึกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร
อยา่งไรกต็าม เราอาจจําเป็นตอ้งจัดเกบ็ขอ้มลูของคณุเป็นระยะเวลาหนึ�งหลงัจากกระบวนการการสรรหา
และคดัเลอืกบคุลากร เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที�บงัคบัใช ้ หรอืเพื�อป้องกนัตนเองในสว่นที�เกี�ยวกบัขอ้
พพิาทหรอืการเรยีกรอ้งใด ๆ กต็าม

หากเราเขา้ทําขอ้ตกลงในการจา้งงานกบัคณุ ขอ้มลูของคณุจะถกูเกบ็ไวเ้พื�อวตัถปุระสงคนั์�นและตลอด
ระยะเวลาการจา้งงานของคณุ เวน้แตก่ฎหมายที�บงัคบัใชกํ้าหนดใหเ้ราตอ้งเกบ็ขอ้มลูไวเ้ป็นระยะเวลานาน
ขึ�น

หากเรารวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามความยนิยอมของคณุ และคณุแจง้ใหเ้ราทราบถงึการตดัสนิใจ
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ประกาศเกี�ยวกบัความเป็นสว่นตวัดา้นการสรรหาและคดัเลอืก
บคุลากร

ของคณุที�จะเพกิถอนความยนิยอม เราจะลบขอ้มลูของคณุตามคําขอของคณุ เวน้แตเ่ราจะไดรั้บอนุญาต
(หรอืจําเป็น) ใหเ้กบ็รักษาไวภ้ายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูที�บงัคบัใช ้ นอกจากนี� การเพกิถอนความ
ยนิยอมของคณุจะ ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุที�รวบรวมสําหรับวตัถปุระสงคอ์ื�นเมื�อ
อยูบ่นมลูเหตอุนัจะอา้งกฎหมายไดท้ี�แตกตา่งกนั เชน่ เมื�อจําเป็นตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุพื�อทํา
สญัญาจา้งงานกบัคณุ

10. สทิธคิวามเป็นสว่นตวัของขอ้มลูของคณุ

คณุอาจมสีทิธบิางประการเกี�ยวกบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ โดยขึ�นอยูก่บักฎหมายที�บงัคบัใช ้ เมื�อ
ใชส้ทิธขิองคณุ โปรดทราบวา่กฎหมายอาจกําหนดให ้ (หรอือนุญาตให)้ เราถว่งดลุระหวา่งสทิธขิองคณุ
และคําขอของคณุในการใชส้ทิธดิงักลา่ว โดยเทยีบกบัสทิธแิละภาระผกูพันของเราในการใชข้อ้มลูสว่น
บคุคลของคณุ ตลอดจนสทิธแิละเสรภีาพของผูอ้ื�น

เราตอบสนองตอ่คําขอทั �งหมดเกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที�ไดรั้บจากคณุเกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูที�บงัคบัใชแ้ละในขอบเขตที�อนุญาตภายใตก้ฎหมายที�บงัคบัใชอ้ื�น ๆ

ใน SmartRecruiters พอรท์ลัการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรของเรา คณุมโีอกาสที�จะเขา้ถงึ
แกไ้ข ปรบัปรงุ หรอืลบโปรไฟลผ์ูส้มคัรของคณุ เราขอแนะนําใหค้ณุใชพ้อรท์ลันี�เพื�อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลู
สว่นบคุคลของคณุถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั ดภูาคผนวก A สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัสทิธคิวามเป็น
สว่นตวัในประเทศ/ภมูภิาคของคณุ

11. การปรบัปรงุเนื�อหาประกาศนี�

ประกาศนี�อาจมกีารปรับปรงุเนื�อหาเป็นบางครั �งบางคราวเพื�อแสดงใหเ้ห็นถงึการเปลี�ยนแปลงที�จําเป็น
สําหรับแนวทางปฏบิตัดิา้นความเป็นสว่นตวัของเรา เมื�อเราทําการปรับปรงุเนื�อหาของประกาศนี� เราจะใช ้
มาตรการที�เหมาะสมเพื�อแจง้ใหค้ณุทราบ โดยสอดคลอ้งกบัความสําคญัของการเปลี�ยนแปลงที�เราดําเนนิ
การ เราจะระบไุวท้ี�ดา้นบนสดุของประกาศเมื�อมกีารปรับปรงุเนื�อหาลา่สดุ เราขอแนะนําใหค้ณุตรวจสอบ
พอรท์ลั ad.a หรอืหนา้อนิทราเน็ตของเรา (Our World) เป็นบางครั �งบางคราวเพื�อตรวจสอบเวอรช์นัลา่สดุ
ของประกาศนี�

12. รายละเอยีดการตดิตอ่

โปรดทราบวา่ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุมกัจะเป็นหน่วยงานของ Avery Dennison ที�คณุสมคัร
ตําแหน่งงานวา่งดว้ย แมว้า่อาจมกีารแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบับรษัิทในเครอืของเราตามที�
อธบิายไวใ้นประกาศนี�กต็าม

หากคณุมคํีาถามหรอืขอ้สงสยัเกี�ยวกบัประกาศนี� วธิกีารที�เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ หรอืสทิธใินความ
คุม้ครองขอ้มลูของคณุ โปรดสง่อเีมลถงึเราไดท้ี� dataprivacy@averydennison.com
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