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Innovating the ways brands are built

ยินดีตอ้ นรบ
ั
การแจ้งเรื่องการรักษาความเป็ นส่วนตัวนี้ (“Notice”) ให้ใช้กบั ข้อมูลที่เป็ นส่วนตัวทีเ่ ราเก็บรักษาเกีย่ วกับบุคลากรต่างๆ ทั ่ว

โลก ในกระบวนการสรรหา ระหว่างการจ้างงาน และหลังจากทีบ่ ุคคลเหล่านี้ได้ออกจากองค์กรฯของเรา ซึ่ งจะอธิบายให้เห็นว่า
Dentsu Aegis Network (DAN,

เรา) ได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร – ข้อมูลที่เราได้ขอจัดเก็บจากท่าน

(รวมทังจากบุ
้
คคลที่ 3), ทาไมเราจึงจัดเก็บ , เราทาอะไรกับข้อมูล

และเพื่ออะไร และเรามีการรักษาปกป้ องข้อมูลนี้ อย่างไร

ในบางช่วงบางตอน เราอาจมีการอ้างถึงคาจากัดความในทางกฎหมาย ซึ่ งจะแสดงเป็ น สีทแตกต่
ี่
างเฉพาะ คุณสามารถที่จะ
หารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความหมายของคาเหล่านัน้ ได้จากช่วงท้ายของ Notice นี้
เราจะมีการทบทวน Notice นี้ อย่างสม่าเสมอ และจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังนัน้ กรุณาอ่านอย่าง
ละเอียดรอบคอบ
กรุณาจดบันทึกว่า ในประเทศทีท่ ่านได้รบั การว่าจ้างอยู่นนั ้ อาจจะมีข้อแนะนาเพิ่มเติม กรุณายึดถือข้อแนะนานัน้ เพิ่มเติมจาก
ใน Notice นี้

2

ใครบ้างที่ notice นี ้มีผล
บังคับใช?
้

1
Notice

นี้ ครอบคลุมถึงบุคคลากรของเรา และรวมถึง “ท่าน”, คนที่อาจจะมาร่วมงานกับเรา (prospective), พนั กงานปัจจุบันและ

พนั กงานในอดีต พนั กงานตามสัญญาจ้างแบบระบุระยะเวลา พนั กงานจากเอเจนซี่ และ บุคคลใดๆ ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับท่าน
(ยกตัวอย่างเช่น

บุคคลที่ท่านได้เสนอให้เป็ นบุคคลที่ให้ติดต่อได้ ในกรณีที่ฉุ กเฉิ น )

.
DAN

และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือได้ใช้ระบบข้อมูลทางด้าน

HR

ที่เป็ นของ

Global (“HRIS)

สาหรับจุดประสงค์ในการบริหารงาน

ด้านการจ้างงาน และสรรหา เพือ่ ที่เราจะได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของบุคคลากรของเรา

ใครเป็นผูเ้ ก็บข้อมู ลส่วนตัว
ของท่ าน?

2

ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ถูกเก็บโดยองค์กรฯ ของ DAN ที่ท่านมีสัญญาจ้างงาน

หรือ มีความสัมพันธ์ หรือ มีสัญญาการให้บริการ

ที่เกี่ยวเนื่ องกับบทบาทของท่าน หรือที่ท่านเคยทางานอยู.่ โดยองค์กรของ DAN จะเป็ น data controller (ผูค้ วบคุมจัดการ
ข้อมูล) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวที่ได้จัดเก็บเกี่ยวกับท่าน ในบางครัง้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านนั น้ อาจจะมีการดาเนิ นการโดย
องค์กรอื่นๆ ของ DAN ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งในกรณีนี้ องค์กรเหล่านั ้นก็จะถือเป็ น data controllers ของข้อมูลส่วนตัวของ

ท่านเช่นกัน
หากท่านมีคาถามเกี่ยวกับเรื่ององค์กรของ DAN ที่ทาหน้ าที่เป็ น data controller ในกรณีข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถ
ติดต่อทีม HR ของท่าน หรือ data protection officer ในกรณีที่มกี ารแต่งตัง้

3

่
อะไรที่ไม่ ได้เกียวข้
องด้วย?

Notice

นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ที่จะบอกให้ท่านทราบว่าเราได้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร แต่ไม่ถือเป็ น เอกสารสัญญาใดๆ

Notice

นี้ ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ทางเราได้ถือครองเกี่ยวกับบริษัท หรือ องค์กรอื่นใด หรือ บริษัทใดๆ หรือองค์กรใดๆ ที่ได้เก็บหรือ

ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านควรจะทบทวนถึงนโยบายด้านความเป็ นส่วนตัวของบริษัท หรือ องค์กรนั ้นๆ ก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูล
ส่วนตัวของท่านไป

3

4

เรารวบรวมเก็บข้อมู ลของท่ านอย่ างไร

เรารวมรวมเก็บข้อมูลของท่านส่วนใหญ่ โดยตรงจากท่านเอง, ทัง้ นี้ ในบางกรณี เราอาจจะรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่ 3
่ านให ้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบ
่
เมือท่
ั ตัวท่านเอง และคนอืน

นี่ คือ ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้กับทีมสรรหาของทาง HR หรือท่านได้กรอกข้อมูลโดยตรงสู่ระบบ HRIS ของเรา ท่าน
อาจจะให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นด้วย เช่น ครอบครัวผูใ้ กลัชิดของท่าน ซึ่งเราใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพือ่ ดาเนิ นการและ

บริหารงานด้านงานบุคคล ตัวอย่างรวมถึง การดาเนิ นการเรื่องการจัดการเรื่องการสวัสดิการด้านการจ้าง หรือ ติดต่อญาติพ ี่
น้ องของท่าน ในกรณีฉุ กเฉิ น
เพือ่ ให้เป็ นไปตามภาระผูกพันทางกฏหมายของเรา หรือเราจาเป็ นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพือ่ จะดาเนิ นการต่อเรื่องที่เรามี
สัญญาผูกพันกับท่าน ภายใต้สัญญาการจ้างงาน หรือ สัญญาการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีช่องใส่ข้อมูลทีจ่ าเป็ น ที่ท่านต้อง

กรอกในระบบ HRIS ของเรา ในกรณีที่ช่องใส่ข้อมูล เป็ นแบบสมัครใจกรอก ท่านก็สามารถเลือกตามความสมัครใจว่าจะ
ให้ข้อมูลเหล่านั ้นหรือไม่
่
เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากองค์กรอืน

เราอาจจะรวบรวมขอข้อมูลของท่านจากองค์กรอื่น ตัวอย่างเช่น การขอ reference จากนายจ้างเก่าของท่าน และการเช็ค
ประวัติส่วนตัวอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายอนุ ญาต.

ในบางครัง้ เราอาจจะทาการโฆษณาการสมัครงานผ่านเอเจนซีผ่ หู้ างาน หรือใช้บริการจากองค์กรที่มกี ารชานาญการด้าน
การให้บริการสรรหา ซึ่งบริษัทเหล่านี้ ก็จะรวบรวมข้อมูลการสมัครงานของท่าน ท่านอาจจะถูกขอให้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความชอบด้านอาชีพหรืองาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ก็จะนามาใช้เพือ่ ที่จะประเมินว่าท่านนั ้น ได้เหมาะสมกับบทบาท

หน้ าที่ที่ท่านได้สมัครมาหรือไม่ โดยผลที่ได้นั้นจะถูกประเมินโดยผูส้ รรหาของเรา
ถ้าท่านสมัครทางานกับเราผ่านเอเจนซี่ โปรดทบทวนนโยบายความเป็ นส่วนตัว privacy notice ของพวกเขา เพือ่ ท่าน
จะทราบถึงรายละเอียดว่าเขาได้จัดการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านอย่างไร

4

5

ข้อมู ลส่วนตัวชนิ ดไหนที่เราทาการรวบรวมเก็บ และเราใชม
้ น
ั
อย่ างไร

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านนั ้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของท่าน บทบาทของท่าน กฎหมาย และสถานะของท่านว่าเป็ น ผูส้ มัคร
พนั กงานปั จจุบัน หรือ อดีตพนั กงาน. ข้อมูลด้านล่างนี้ จะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือชนิ ดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะดาเนิ นการสาหรับผูส้ มัคร
งาน พนั กงาน หรือ ผูท้ ี่ได้ลาออกไปแล้ว

่
ผูส
้ มัครงาน : สมัครงานเพือเข้
าร่วมงานกับ DAN

จุดประสงค์ในการดาเนิ นการ

จุดประสงค์อย่างละเอีย ด

เรื่องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หลก
ั ในการดาเนิ นการ

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพือ่ จะประเมินว่าท่านนั ้น เหมาะสมกับบทบาทหน้ าที่ที่เรา
มีอยู่หรือไม่ และเพือ่ ที่จะตระเตรียมจัดการเรื่องของการสัมภาษณ์งานหรือการประเมิน
ต่างๆ ซึ่งจะยึดถือเมือ่ ท่านได้ทาการสมัครงานกับเราโดยตรง หรือ ผ่านทางเอเจนซี่
หรือ บุคคลที่ 3

ซึ่งจะรวมถึงการติดต่อท่าน เพือ่ ตระเตรียม ดาเนิ นการ ประเมิน และให้ฟีดแบค
เกี่ยวกับการประเมินผลและสัมภาษณ์ และในกรณีที่ประสบความสาเร็จ เราก็จะเสนอ
กระบวนการสรรหา –

สัญญาจ้างงานแก่ท่าน

Legitimate Interest

้
ขันตอนการสม
ัครงาน

ด้านวัตถุประสงค์นี้ เราจะรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการติดต่อและข้อมูลอื่ นๆ เพือ่

ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง ชื่อ เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด อีเมล์
เลขบัตรประจาตัวประชาชน เราอาจจะรวบรวมเก็บประวัติการทางานของท่านและ
ทักษะความรู้ ซึ่งรวมถึง C V ของท่าน resume แบบฟอร์มการสมัครงาน
references

เกี่ยวกับ

บันทึกคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ประวัติการอบรม และข้อมูลที่จาเป็ น

compliance อื่นๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงบันทึกว่าท่านได้ติดต่อเรามาเมือ่ ไหร่

อีเมล์ webchats หรือการสนทนาทางโทรศัพท์ต่างๆ
กระบวนการสรรหา –
Short listing

ผูจ้ ัดการที่เปิ ดรับสมัครงานของเรานั ้น

โดยจะยึดจากรายละเอียดที่ท่านได้

อาจจะมีการคัดสรรใบสมัครเพือ่ การสัมภาษณ์

upload

ผ่านระบบ

online application

ของ

Legitimate Interest

เรา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินว่า

ท่านมีค วามเหมาะสมที่จะทางานที่ท่านได้สมัครมา

หรือไม่

กระบวนการสรรหา –
การประเมิน

เราอาจจะขอให้ท่านได้เข้าร่วมใน

assessment days;

คาถามเกี่ยวกับ รายละเอียดบุคลิกภาพของอาชีพ

ทาแบบทดสอบ หรือ ตอบ

(Occupational Personality

Profile)

และ/หรือ เข้าสัมภาษณ์

–

หรือ อาจจะทดสอบแบบผสมผสาน . ข้อมูลนั ้นอาจจะได้มา

ทัง้ จากท่านเองหรือ จากเรา ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะทาแบบทดสอบที่เป็น ข้อเขียน
หรือ เราอาจจะบันทึกการสัมภาษณ์.
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Legitimate Interest

่
าร่วมงานกับ DAN
ผูส
้ มัครงาน : สมัครงานเพือเข้
จุดประสงค์ในการดาเนิ นการ

จุดประสงค์อย่างละเอีย ด

เรื่องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ดาเนิ นการตรวจสอบก่อนการจ้างงาน
การตรวจสอบก่อนการจ ้าง

งาน

หลก
ั ในการดาเนิ นการ

(เป็ นไปตามที่กฎหมายอนุ ญาติให้ทาได้ )

รวมถึง สิทธิในการทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ประวัติ
อาชญากรรม และการตรวจเช็ค

reference

Legal Obligation/
Legitimate interest

ที่ท่านได้ให้ข้อมูลเรา

เพือ่ ให้เข้าใจ ในกรณีที่ท่านเคยมีประวัติการทางานกับเรา และเหตุผลที่ท่านได้ออกไป

ตรวจสอบว่าท่านเคยสมัครงานกับเรามาก่อนหรือไม่, เข้าว่าทาไมท่านถึงได้ปฏิเสธที่
การจ ับคู ๋งาน

จะตอบรับข้อเสนอเรื่องงานของเราในอดีต หากมี

,

และดูวา่ ท่านนัน้ มีความสนใจใน

Legitimate interest

บทบาทอื่นๆ กับเรา หรือไม่ (ท่านสามารถที่จะแจ้งให้เราไม่ติดต่อไปที่ ท่านอีก และ

เราก็จะเคารพการตัดสินใจของท่าน )
เพือ่ ทาการปรับเปลี่ยนขัน้ ตอนกระบวนการการสรรหา อย่างสมเหตุสมผล เพือ่ ให้
เป็ นไปตามสิ่งที่ท่านได้แจ้งให้เราทราบ หรือสิ่งที่เราทราบ
การปร บ
ั เปลี่ยนอย่าง
สมเหตุสมผล

ด้วยวัตถุประสงค์นี้ เราอาจจะ, ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ , เก็บข้อมูลเกี่ย วกับท่าน

เพือ่ ที่จะช่วยเราสามารถประเมินว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยน

ซึ่งเป็ นไปตามความ

Legal Obligation/
Legitimate interest

จาเป็ น หรือ ข้อจากัดการทางานที่ท่านได้สมัครมา ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ อาจรวมถึง
สัญชาติ ภาษา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ อง

ในบางประเทศ, ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น , เราอาจจะขอให้ท่านได้ลงทะเบียนกับเรา
การตรวจตราเรื่องโอกาสที่เท่า

เทีย ม

เกี่ยวกับประวัติกส่ วนตัวของ่าน

ซึ่งอาจรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล

เรื่องชาติพนั ธ์

ทุพพลภาพ อายุ ศาสนา/ความเชื่อ เพศ และ เพศสภาพ ข้อมูลเหล่านี้ เราจะใช้เพือ่ ให้
เราได้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความเท่าเทีย มและความหลากหลาย และช่วยให้เราได้

Legal Obligations/
Legitimate Interest
in countries where
not legally required

ยกระดับการจ้างงานของเรา การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ จะถูกจากัดสิทธิอย่างเคร่งครัด
ถ้าท่านไม่ประสบความสาเร็จในการประเมินต่างๆ สาหรับตาแหน่ งงานที่ท่านได้สมัคร
ไว้ เราจะเก็บรายละเอียดของท่านใน
TALENT POOL

talent pool

ของเราเป็ นเวลา
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เดือน เพือ่ ที่

เราจะสามารถติดต่อท่านในกรณีที่มตี าแหน่ งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจจะเหมาะสมกับ

ท่าน

ในกรณีที่ท่านต้องการให้ลบข้อมูลของท่าน

Legitimate Interest

กรุณติดต่อเรามายัง

HR@dentsuaegis.com

ข้อมูลอื่นๆ เพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธีการที่

DAN ได้ดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ก็จะแจ้งให้ท่านทราบในระดับท้องถิ่น ถ้ามิได้ระบุเป็ นอื่นใด เราก็

จะใช้ข้อมูลของท่าน ให้เป็ นไปตามความจาเป็ น เพือ่ ที่ผสู้ รรหาของเราจะสามารถเข้าใจอย่างถี่ถ้วนและเพือ่ ที่จะประเมินความเหมาะสมของผูส้ มัครงานต่อ
ตาแหน่ งงาน และเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา

6

พนักงาน: ทางานกับ DAN
เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพือ่ วัตถุประสงค์เกี่ยวกับพันธะสัญญาจ้างงานของท่านกับเรา และเพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อบทกฎหมาย หรือ
เป็ นไปตามข้อบังคับที่เราต้องถือปฏิบัติตามเพือ่ ปกป้ องธุรกิจของเรา เราจะยึดถือตาม legitimate interest ที่ดาเนิ นการโดย DAN
โดยที่เราจะไม่ละเมิดสิทธิพนื้ ฐาน หรือสิทธิทางเสรีภาพของบุคคลากรของเรา ซึ่งหมายความว่า เราจะ
จุดประสงค์ในการดาเนิ นการ

จุดประสงค์อย่างละเอีย ด

เรื่องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หลักในการดาเนิ นการ

ซึ่งรวมถึงการจัดสรร และบริหารจัดการหน้ าที่ความรับผิดชอบของทานและกิจกรรมด้าน
ธุรกิจที่เราได้เกี่ยวข้องด้วย สื่อสารระหว่างกันกับพนั กงาน ประเมินผลงานของท่าน และ
ช่วยท่านในการปรับเปลียนรูปแบบการทางานที่เหมาะสม ดาเนิ นการเรื่องการเดินทาง
เกี่ยวกับธุรกิจ ให้ความช่วยเหลือด้าน
ดาเนิ นการในบทบาทของเรา
ในฐานะ นายจ ้าง

HR

และการจัดการ case ต่างๆ และช่วยในการ

พัฒนาทักษะความรู้ของท่าน (เช่น การฝึกอบรม และ การรับรองด้านความรู้ต่างๆ
certifications), และรวมถึงการช่วยเหลือท่านด้านอาชีพ และ การวางแผนสืบทอด

Contract

succession planning.

ด้วยวัตถุประสงค์นี้ เราจะดาเนิ นการด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับ สัญญาจ้างงานของท่าน
attendance และ ผลงาน

อาทิ วันเริ่มงานของท่าน สถานที่ทางานของท่าน ผลการ

ปฏิบัติงานของท่าน บันทึกและแผนการพัฒนา บันทึกการฝึกอบรม hr records เช่น วัน
ลา ลาป่ วย ข้อร้องเรียน และข้อบังคับตาม compliance ต่างๆ
เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้และจัดการดาเนิ นการเกี่ยวกับผลตอบแทน เงินบานาญ และ

สวัสดิกาด้านต่างๆ และแผนการให้ incentives รวมถึงการหักภาษีและประกันสังคมเพือ่
นาส่ง และหรือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ
การดาเนิ นการบริหารด้าน
ค่าตอบแทนและสวส
ั ดิการ

เราจะให้ท่านได้มโี อกาสในการเลือกสวัสดิการที่ท่านมีสิทธิ ซึ่งรวมถึงการทีเ่ ราได้ส่งต่อ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวข้องที่เป็ นผูใ้ ห้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการนั ้นๆ

Contract/
Legal Obligation

เพือ่ ที่เขาจะได้ติดต่อท่าน หรือท่านอาจจะลงทะเบียนกับทางเขาโดยตรง เราก็จะให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผูร้ ับผลประโยชน์ ที่ท่านได้เสนอ ในกรณี การเสียชีวติ หรือ ผลประโยชน์ อื่นใด ไป
ยังบุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารและดาเนิ นการตรวจสอบ ผลงาน ความสามารถ การลา และการ
การตรวจสอบและจ ัดการ
ั ข้อรอ้ งเรีย นต่างๆ
เกี่ยวกบ

อุทธรณ์ การละเมิด การร้องเรียน การสอบสวน และขัน้ ตอนใดๆ และขัน้ ตอนด้าน HR
ทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ยกตัวอย่างเช่น การสมัครงานภายใน, การตัดสินใจ

Contract

ด้านการบริหารที่เกี่ยวข้อง และอะไรก็ตามที่จาเป็ นภายใต้สัญญาของเรากับท่ าน

ซึ่งรวมถึงการรักษาและดาเนิ นการเกี่ยวกับบันทึกทัว่ ไปที่จาเป็ นต่อการบริหารจัดการด้าน
การดาเนิ นการและบริหารงาน
ด้าน HR

การพนั กงาน และปฏิบัติการด้านสัญญาจ้างงาน สัญญาการให้บริการระหว่างท่านและ
องค์การของ DAN
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Contract

จุดประสงค์ในการดาเนิ นการ

จุดประสงค์อย่างละเอีย ด

เรื่องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หลก
ั ในการดาเนิ นการ

เกี่ยวเนื่ องกับการปรึกษาหารือหรือเจรจา กับตัวแทนพนั กงาน เช่น กับสหภาพ
การเข้าร่วมหารือป รึกษากบ
ั
ตัวแทนพนักงาน

พนั กงานในประเทศของท่าน

Legal Obligation

การดาเนิ นการกับด้านข้อมูลการลาต่างๆ
กฎหมายที่มผี ลบังคับใช้ )

หรือ

(ตามที่กาหนดหรืออนุ ญาตโดย

ข้อมูลด้านการแพทย์ที่เกี่ยวกับสุขภาพทางกายและ

สุขภาพจิต หรือสถานภาพ เพือ่ ที่จะ

:

ประเมินเรื่องสิทธิสาหรับความไม่สมบูรณ์

หรือทุพพลภาพถาวร ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านค่า ตอบแทนหรือสวัสดิการ ; สมรรถภาพ

สาหรับการทางาน

;

การดาเนิ นเรื่องการกลับเข้ามาทางาน ; การตัดสินใจของฝ่ าย

บริหารเกี่ยวกับการว่าจ้างงาน หรือ ภาระผูกพันใดๆ หรือ การจ้างต่อเนื่ องหรือภาระ
ผูกพันใด หรือการ
สุขภาพและความปลอดภัยในที่
ทางาน

redeployment

และการดาเนิ นการใดๆเกี่ยวกับขัน้ ตอนที่

เกี่ยวข้อง
รวมถึงการให้ค วามช่ วยเหลือในการบาดเจ็บจากการทางาน การเจ็บป่ วย การบริหาร
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน ,

Legal Obligation

ให้ความสนั บสนุ นในสิ่งที่ท่านอาจจะมี

ความจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลือ (รวมถึง

ที่ท่านได้แจ้งให้เราทราบโดยผ่าน

ถ้อยแถลงเรื่องสุขภาพของท่านในระหว่างที่ท่านจะร่วมงานกับเรา

และเมือ่ ท่านได้

อัพเดทสถานะการณ์ของท่านในเวลาที่เหมาะสม ) และติดต่อผูท้ ี่ท่านได้ให้ติดต่อได้ใน
กรณีฉุ กเฉิ น หากจาเป็ น. ซึ่งรวมถึงให้เราได้ทาการส่งต่ออ้างอิง

(referral)

ไปยัง

บริการด้านอาชีวสุขภาพ และช่วยท่านสาหรับกรณีของการสมัครเกษี ยณด้วยปั ญหา

สุขภาพต่างๆ

การขออ ้างอิง (reference)

การตอบรับการติดต่อเพือ่ ขออ้างอิง (reference) จากผูท้ ี่อาจจะเป็ นนายจ้างอื่นๆ
ในกรณีที่ DAN ถูกให้ชื่อเป็ น ผูอ้ ้างอิง (referee)
ในบางประเทศ,

การตรวจตราเรื่องโอกาสที่เท่า
เทีย ม

ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น,

Legitimate Interest

เราอาจจะดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูล

ประวัติส่วนตัวของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล เรื่องชาติ พนั ธ์ ทุพพลภาพ
อายุ ศาสนา/ความเชื่อ เพศ และ เพศสภาพ ข้อมูลเรานี้ เราจะใช้เพือ่ ให้เราได้ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับด้านความเท่าเทีย มและความหลากหลาย

และช่วยให้เราได้ยกระดับ

Legal Obligations/
Legitimate Interest
in countries where
not legally required

การจ้างงานของเรา การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ จะถูกจากัดสิทธิอย่างเคร่งครัด

ตรวจตราและทาเอกสารที่มคี วามจาเป็ นตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ซึ่งรวมถึง การ
เก็บบันทึกเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนต่างๆ การรับของขวัญ ของกานั ล หรือสินน้ าใจ
ต่างๆ และ การต่อต้านการติดสินบน และรายงานคอร์รัปชัน่ และการเข้าร่วม
การตรวจตรา compliance

ฝึกอบรม compliance ในภาคบังคับ

Legitimate Interest

ปฏิบัติตามกฎมายและข้อบังคับที่มผี ลบังคับใช้ ยกตั วอย่าง กฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง
การลาคลอดบุตรของมารดาและบิดา,

เวลาการทางานและกฎหมายว่าด้ว ยเรื่อง

สุขภาพและความปลอดภัย , กฏระเบียบด้านการภาษี, การให้คาปรึกษาด้านแรงงาน
,

Legal Obligation/

8 ยบข้อบังคับที่ DAN ได้ถือปฏิบัติอยู่
และหรือกฏหมายแรงงาน หรือระเบี

ปฏิบัติตามการร้องขอที่ถูกต้องด้ว ยกฏหมายจากอานาจรัฐ (รวมถึง การไม่มขี ้อจากัด
ในการที่จะปฏิบัติต่อข้อบังคับของความปลอดภัยแห่งชาติหรือกฏหมายบั งคับอื่นใด)

จุดประสงค์ในการดาเนิ นการ

จุดประสงค์อย่างละเอีย ด

เรื่องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หลก
ั ในการดาเนิ นการ

การวางแผน, การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของธุรกิจ และการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้อง
การบริหารการจ ้างงานในกรณี
ของการควบรวมกิจการ

กับธุรกรรมทางด้านการค้า
ความสั มพันธ์ที่ท่านมีกับ

การโอนย้ายการบริการ
DAN

ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับ

ยกตัวอย่างเช่น การควบรวมกิจการ หรือการ

Legitimate interest

โอนย้ายสัญญาการจ้างงานของท่าน ภายใต้กฎการโอนย้ายอย่างอัตโนมัติ
การบริหารความสัมพ ันธ ์ก ับ
ลู กค้าและคู ่คา้

CASE MANAGEMENT

การเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ

การบริหารด้านการเงิน

การเปิ ดเผยข้อ มูลส่วนตั วของท่านต่อคู่ค้า อาจจะมีความจาเป็ นเพือ่ ที่เขาจะสามารถ

ให้บริการด้านสินค้าและบริการต่างๆ ต่อ DAN และ/หรือ กับลูกค้าของเรา

การจัดการคาร้องที่ท่านอาจจะมีกับเรา อาจจะเป็ นเรื่องที่ท่านต้องการความช่ว ยเหลือ
จากเราเพือ่ ให้ท่านได้มโี อกาสเข้าร่วมในกิจกรรมและโปรแกรม ตามสิทธิของพนั กงาน

ติอต่อท่านในโอกาสพิเศษของท่าน เช่น วันคล้ายวันเกิดของท่าน หรือ การครบรอบ
อายุงานในช่วงต่างๆ (แต่ท่านสามารถที่จะขอให้เราไม่ต้องทาก็ได้)

รวมถึงการบริหารจัดการ

forecasting, budget

และการวางแผนเพือ่ นาคตต่างๆ

และการบริหารด้านการบัญชี

อาชญากรรม

Legitimate interest

Legitimate interest

Legitimate Interest

.

ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการป้ องกันและสืบค้นกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย
การป้ องกน
ั หรือการสืบค้นด้าน

Legitimate interest

รวมถึง

ด้านการสารสนเทศ และสิทธิการเข้าออกอาคาร และการตรวจตราด้านความปลอดภัย

Legal obligation/
Legitimate Interest

การใช้ C C TV การสืบค้นด้านการฉ้ อโกง และมาตราการป้ องกันต่างๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพือ่ การดาเนิ นการด้านธุรกิจและเอกสารรายงาน ยกตัวอย่าง
รายงานและการวิเคราะห ์ด้าน
ธุรกิจ

เช่น การเตรีย ม

ANNUAL REPORTS

รายงานประจาปี ซึง่ รวมถึงการใช้ภาพถ่า ย

รูปต่างๆ และ ความผูก พันของพนั กงาน หรือแบบสารวจเพือ่ เทียบวัด ข้อมูลของท่าน

Legitimate interest

หากต้องใช้ จะไม่เปิ ดเผยอัตลักษณ์เฉพาะคน เพือ่ ที่ท่านจะไม่ถูกระบุตัวตนได้
การตอบโต้และบริหารจัดการเกี่ยวกับคดีที่มกี ารดาเนิ นการทางกฏหมายโดยเรา หรือ
การบริหารการเรียกร ้องทาง
กฏหมายต่างๆ

ต่อเรา. ในการดาเนิ นการจะเป็ นความลับสูงสุด ซึ่งสามารถรวมถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นที่ทางาน

กรุณาจดบันทึกว่า ทัง้ นี้ อาจจะไม่ใช่วตั ถุประสงค์ทัง้ หมดที่เราแจกแจงมานี้ เพือ่ ที่ดาเนิ นการเรื่องข้อมูลส่วนตัวของท่าน
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Legitimate Interest

อดีตพนักงาน : หลักจากที่ท่ านได้ออกจาก DAN
หลังจากที่ท่านได้จบสิ้นการจ้างงานกับเรา

เราอาจจะมีความจาเป็ นที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่ วตัวของท่านเพือ่ จะดาเนิ นการภาระผูกพันทาง

ธุรกิจ ตามจุดประสงค์เหล่านี้

จุดประสงค์ในการดาเนิ นการ

จุดประสงค์อย่างละเอีย ด

เรื่องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หลก
ั ในการดาเนิ นการ

เพือ่ จัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับท่านหรือคนอื่นๆ ซึ่งสามารถ
ข้อเรีย กร อ้ ง หรือ การโต้แย ง้

หมายรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทางาน เราทาเช่นนี้ เพราะเรามีภาระผูกพัน

ด้านกฏหมายที่ต้องให้ข้อมูล หรือเพือ่ ปกป้ องเราโดยการนา หรือโต้แย้งการเรียกร้อง

Legal Obligation/
Legitimate interest

นั ้นๆ
เพือ่ ให้เข้าใจและเก็บหลักฐานการตัดสินใจต่างๆ ในบทบาทหน้ าที่ของท่าน และเพือ่
การบริหารความต่อเนื่ องของ
ธุรกิจ

รักษาความรู้ให้คงอยู่กับธุรกิจหลังจากที่ท่านได้จากไป เราต้องทาเพือ่ ที่เราจะใช้
ข้อมูลในการพิทักษ์และดาเนิ นการด้านธุรกิจของเรา หรือช่วยสนั บสนุ นเรื่องภาระ

Legal Obligation/
Legitimate Interest

ผูกพันทางนิ ตินัยที่เรามีอยู่

เพือ่ ให้เข้าใจว่าทาไมท่านถึงได้ตัดสินใจลาจากเราไป เราทาเพราะเราต้องการใช้มลู
การเก็บรก
ั ษาพนักงานของเรา

เพือ่ ดาเนิ นการด้านธุรกิจของเรา หรือช่วยสนั บสนุ นเรื่องภาระผูกพันทางนิ ตินัยที่เรา

Legal Obligation/
Legitimate Interest

มีอยู่

การบริหารจ ัดการบานาญ

ภาระผู กพ น
ั กบ
ั บุคคลที่ 3

เพือ่ บริหารและจัดการบานาญของท่าน และเป็ นไปตามภาระผูกพันทางกฏหมาย

เพือ่ ให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เรามีต่อบุคคลที่

3 ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของ

ท่าน เช่น กรมสรรพากร หรือ หน่ วยงานกรมกระทรวงสมาคมใดๆ
ในกรณีที่มกี ารบังคับทางกฏหมาย
การตรวจตราเรื่องโอกาสที่เท่า
เทีย ม

การดาเนิ นการเพือ่ ตรวจตราตรวจสอบเพือ่ ให้

มันใจว่
่ าเราได้มกี ารให้โอกาสที่เท่าเทีย มและสร้างความแตกต่าง

ในเชิง

บุคลิกลักษณะ เพือ่ ปกป้ องและให้อยู่ภายใต้กฏหมายเรื่องการต่อต้านความเท่าเทีย ม

ในท้องถิ่น
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Legal Obligation

Legal Obligation/
Contract

Legal Obligations/
Legitimate Interest
ในประเทศที่กฏหมายไม่ได้
บงั คับใช ้

6

่
่ เกียวกั
่
่
บงาน
อสารที
การตรวจตราเรืองการสื

เพือ่ ให้เป็ นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง , เราขอสงวนสิทธิใ์ นการที่จะตรวจตราและตรวจสอบการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิ กส์ที่
ได้ส่งโดยใช้บัญชี เครือข่าย และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เราได้ให้คุณเพือ่ วัตถุประสงค์เรื่องการทางาน เพือ่ จะให้มนใจว่
ั่ า
ทรัพยากรด้านสารสนเทศของ DAN ถูกใช้อย่างเป็ นไปตามกฏหมายและนโยบายของ DAN. ท่านสามารถที่จะหาข้อมูล
เพิม่ เติมเกี่ยวกับการทรัพยากร

DAN IT

ได้จาก นโยบายเรื่องการยอมรับการใช้งาน จาก Neon

เราอาจจะมีความจาเป็ นที่จะต้องเข้าถึงการสื่อสารเหล่านี้ ด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามความผูกพันทาง
กฏหมาย ทีต้องเปิ ดเผยข้อมูล เพือ่ ปกป้ องและสืบค้นด้านอาชญากรรม หรือในกรณีที่เรามีภาระด้านนิ ติกรรมที่ต้องทาเพือ่
ส่งเสริมและปกป้ องธุรกิจของเรา
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การแชร ์แบ่ งปั นข้อมู ลของท่ าน

ภายใน DAN:
DAN เป็ นองค์กรระดับโลก เพือ่ ที่เราจะได้มกี ารให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และการสื่อสารที่สามารถทาได้ทวั ่ ทัง้ กลุ่ม

ข้อมูลส่วตัวของท่านจะถูกแชร์กับองค์กรอื่นของ DAN, ยกตัวอย่างเช่น กับกลุ่มบริษัทในเครือที่ญี่ปนุ่ และที่อเมริกา
คนและทีมงานเหล่านี้ ใน DAN อาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยเป็ นไปตามความจาเป็ น
•

ผูจ้ ้ดการทางด้าน HR ระดับท้องถิ่น ภูมภิ าค และ โลก และรวมถึงสมาชิกทีมงาน

•

ผูบ้ ริหารระดับท้องถิ่น ภูมภิ าค ที่มคี วามรับผิดชอบในการบริหารหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของท่านที่มกี ับ

HR

หรือเมือ่ ต้องเกี่ยวข้องกับขัน้ ตอนทาง HR ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของท่านที่มกี ับ
•

อื่นๆ;

DAN, คนดูแลบริหารจัดการระบบ

DAN,

และ

หรือในกรณีที่จาเป็ นเพือ่ ผลการดาเนิ นงานของงานเฉพาะกิจหรือการซ่อมบารุงระบาย , ทีมงานเช่น Finance และ IT และ ทีม

สนั บสนุ น Global HRIS
ข้อมูลส่วนตัวพืน้ ฐาน, อาทิเช่น ชื่อของท่าน, ที่ตงั ้ , ตาแหน่ งงาน, ข้อมูลติดต่อ, และทักษะความรู้ที่มกี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และ
ประวัติด้านประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงรูปที่ท่านได้ทาการอัพโหลดขึ้นระบบ HRIS อาจจะสามารถเข้าถึงโดยพนั กงานคนอื่นเพือ่
ดาเนิ นการด้านธุรกิจที่เป็ นมาตรฐาน
ภายนอก DAN

ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจมีการแชร์กับองค์กรภายนอก DAN เพือ่ ที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าองค์กรเหล่านั ้นเป็ นใครบาง เราขออนุ ญาต

แชร์ลิสต์รายชื่อพอสังเขปดังนี้
•

ซ ัพพลายเออรภ
์ ายนอก: องค์กร (และคู่สัญญาช่วงของเขา)

ที่ได้ให้บริการด้านสารสนเทศ และ/หรือ ให้การสนั บสนุ น ยกตัวอย่าง

เช่น องค์กรที่เราได้ให้เป็ นเจ้าภาพ สนั บสนุ น และหรือการรักษาระบบ HRIS ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงองค์กรที่ได้ให้ ระบบซึ่งเชื่อมต่อ

กับระบบ HRIS ยกตัวอย่างเช่น ซอฟแวร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ payroll ท้องถิ่น และระบบด้านการ
สวัสดิการต่างๆ เมือ่ เราใช้บริการจากบุคคลที่สาม เราจะต้องให้แน่ ใจว่าผูใ้ ห้บริการเหล่านั ้นได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฏหมายและ
ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการปกป้ องโดยมาตรการด้านเทคนิ คและองค์กรที่เหมาะสม
•

ที่ป รึกษามืออาชีพของ DAN: IT administrators, ผูต้ รวจสอบ AUDIT

โปรแกรมสวัสดิการ
•

ที่ปรึกษา, ผูใ้ ห้บริการ payroll, ผูบ้ ริหารจัดการ

DAN.

ผู ใ้ ห ้บริการด้านการประกน
ั : เราอาจจะต้องแชร์ข้อมูลของท่านกับผูใ้ ห้บริการด้านการประกัน

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการ

ประกันของเรา
•

ลู กค้า: เราอาจจะต้องแชร์ข้อมูลของท่านกับลูกค้าในกรณีที่มคี วามจ าเป็ นในการบริหารและการส่งมอบบริการแก่พวกเขา

•

อานาจรฐั : เราอาจจะต้องแชร์ข้อมูลของท่านกับองค์กรรัฐ เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อร้องขอที่เป็ นไปตามกฏหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไ ม่จ ากัด

ในการให้เป็ นไปตามความมันคงแห่
่
งชาติ หรือความต้องการที่กฏหมายได้บังคับ) หรือ แล้วแต่วา่ จะมีความจาเป็ นหรือไม่ ไม่วา่ จะ
เป็ นทัง้ ภายในและภายนอกประเทศของท่าน เราจะแชร์เฉพาะข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เป็ นไปตามกฏหมายและเป็ นไปตามสิ่ งที่เรา

คิดเห็นว่ามีความจาเป็ นต้องทาโดยที่เราจะขอความคิดเห็นจากผูช้ านาญการเพือ่ ให้แน่ ใจในแนวทางที่เราจะถือ ปฏิบัติ
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การปกป้ องข้อมู ลส่วนตัวของท่ านและระยะเวลาการเก็บ
รก
ั ษา

เราปกป้ องข้อมูลของท่านอย่างไร?

เราได้ปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสมทางด้านเทคนิ คและการบริหารองค์กร เพือ่ ที่จะปกป้ องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งหมาย รวมถึง

แต่ไม่จากัด การควบคุมสภาพอาคารโดยรวม เครื่องมือและการ encryption ของไฟล์ และการตรวจสอบยืนยัน ID เมือ่ เราต้อง
โอนย้ายข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังผูใ้ ห้บริการที่เป็ นบุคคลที่สาม เราจะทา ต่อเมือ่ เรามีระบบการป้ องกันทีเ่ หมาะสมเพือ่ ที่จะปกป้ อง
ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน?

เราเก็ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เท่าที่มคี วามจาเป็ นด้วยวัตถุประสงค์ในการที่เราได้รวบรวมเก็บรักษา โดยทัว่ ไปก็จะเป็ นไปตามระยะเวลา

ที่ท่านได้ถูกจ้างงาน หรือมีสัญญาจ้างกับทาง DAN บวกกับระยะเวลาที่เป็ นไปตามระเบียบกฏหมายที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหลักจากที่
สัญญาได้สิ้นสุดไป ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านภาษีและบานาญ อาจจาเป็ นต้องเก็บยาวนานหน่ อย มิเช่นนั ้น เราจะทาการลบหรือปิ ด
ความเป็ นอัตลักษณ์ เพือ่ ที่ท่านจะได้ไม่ต้องถูกระบุและเพือ่ ที่มนั จะไม่ต้องเกี่ยวเนื่ องกับท่าน
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สิทธิของท่ าน

ขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านพานั กอยู่ ท่านอาจจะมีสิทธิหลายอย่างที่เกี่ยวกับด้านข้อมูลส่วนตั วของท่าน โปรดปรึกษากับผูท้ ี่ มอี านาจด้าน
การปกป้ องข้อมูลประจาท้องถิ่นของท่าน เพือ่ สอบถามว่าท่านนั ้นได้รับสิทธิอะไรบ้าง เรามีรายละเอียดตัวอย่างดังต่อไปนี้
การเข้าถึงข้อมูลสวนตัวของท่าน

ท่านอาจจะมีสิทธิทจี่ ะขอสาเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านที่

DAN

ได้ถือครองอยู่ ถ้าท่านเป็ นพนั กงานปั จจุบันอยู่ ท่านจะสามารถเข้าถึง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยผ่านระบบ HRIS และผ่านทางเครืองมือต่างๆ บนฐาน INTRANET
การเก็บรก
ั ษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให ้ถู กต้องและเป็ นปัจจุบน
ั

ท่านมีสิทธิท์ ี่จะขอให้แก้ไข้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้

มันเป็ นเรื่องสาคัญที่ข้อ มูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บบันทึกอย่าง

ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั . ถ้าท่านเป็ นพนั กงานปั จจุบันของเราอยู่ ท่านสามารถอัพเดท
HRIS

HR records

ของท่านโดยตรง ผ่านทางระบบ

และผ่านทางเครื่องมือต่างๆ บนฐาน INTRANET

การลบและการจากด
ั การใช ้ข้อมูลส่วนตัว

ท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน หาก:
•

ท่านเชือว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านนั ้นไม่มคี วามจาเป็ นอีกต่อไป ตามวัตถุประสงค์แรกในการเรียกเก็บ :

•

เมือ่ ท่านให้ความยินยอมให้เราได้ ดาเนิ นการเกี่ย วกับข้อมูลส่ วนตัวของท่าน

โดยติด ต่อทีม

HR

ซึ่งท่านจะสามารถถอนความยินยอมนั ้นเมือ่ ใดก็ตาม

ท้องถิ่นของท่าน กรุณาบันทึกว่าการถอนความยินยอมเหล่านั ้น อาจจะมีผลกระทบในด้านการดาเนิ นงาน

บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา
•

เรายึดถือหลักสิทธิทางกฏหมายเป็ นสาคัญในการดาเนิ นการเรื่องข้อมูลส่วนตั วของท่าน (ยกเว้นว่าเราได้ดาเนิ นการใดๆ เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งขัดต่อหลักกฏหมายหรือละเมิดสิทธิส่วนตัวของท่าน ); หรือ

•

ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ถูกดาเนิ นการอย่างผิดกฏหมาย หรือ อาจจะต้องถูกลบเพือ่ ให้ปฏิบัติตามกฏหมายที่ ผกู พันอยู่

นอกเหนื อจากนี้

ท่านอาจจะร้องขอ

ในสถานการณ์เฉพาะให้เราจากัดสิทธิใ์ นการดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตั วของท่าน

ซึ่ง

หมายความว่าท่านสามารถจากั ดวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลของท่านในทางต่างๆ เราอาจจะยังคงที่เก็บรักษาข้อมูลทีท่ ่านขอให้จากัดนี้ โดย
ที่เราจะไม่ใช้มนั
การเคลื่อนย า้ ยข ้อมูล

ถ้าท่านมีถิ่นพานั กอยู่ในเขตการปกครองเศรษฐศาสตร์ยุโรป

หากท่านขอให้เราให้ข้อมุลส่วนตัวของท่านที่เราถือครองอยู่,

กรณีที่

สามารถกระทาได้ในทางเทคนิ ค, ที่จะส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังหน่ วยงานอืน่ ๆ กรุณาบันทึกว่าเรามีข้อจากัดซึ่งเป็ นไปตามกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง
่ นไปตามหลก
ั ที่ชอบด้วยกฏหมาย
เห็นด้วยในการดาเนิ นการทีเป็
สิทธิท่จะไม่
ี

ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการดาเนิ นการเกี่ย วข้อมูลส่ วนตัวของท่านที่ชอบด้วยหลักกฏหมาย ในกรณีดังกล่าว เราจะไม่ดาเนิ นการ

ข้อมูลในส่วนนี้ ต่อ หากเรายังไม่สามารถแสดงให้ท่านเห็นว่าเรามีหลักที่ถูก ต้องโดยชอบธรรม หรือ เราจาเป็ ฯที่ต้องดาเนิ นการเกี่ยวกับ
ข้อมูลเพือ่ ที่จะจัดการหรือแก้ในกรณีที่มขี ้อเรียกร้องด้านกฏหมาย ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติม ว่าเราจะดาเนิ นการเรื่องข้อมูลส่วนตั ว
ของท่านโดยชอบด้วยกฏหมายอย่างไร ได้จาก Notice นี้ ในส่วนที่ 5
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ติดต่อเราได้อย่ างไร ในกรณี ท่ท่
ี านต้องการ
่
รายละเอียดเพิมเติ
ม

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิม่ เติมใดๆ หรือท่านมีความคิดเห็นนหรือคาถามเกี่ยวกับ
DAN’s Data Protection Officer

Notice

นี้ ให้เขียนหาเราได้ที่

หรือโดยอีเมล์ dpo@dentsuaegis.com

หรือส่งไปรษณีย์มายัง:
Global Data Protection Officer
10 Triton Street

London NW13BF

ถ้าท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่ วนตัวของท่าน ท่านสามารถติด ต่อมายัง
Officer

Global

Data

Protection

ผูซ้ ึ่งจะตรวจสอบและรายงานกลับไปยังท่าน ถ้าท่านยังคงไม่พอใจเกี่ยวกับการตอบกลับของเราหรือเชื่อว่า เราใช้ข้อมูลส่วนตั ว

ของท่านไม่สอดคล้องกับกฏหมาย ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนไปยังหน่ วยงานที่มอี านาจเกี่ยวกับการปกป้ องข้อมูลในประเทศของท่านที่
ท่านได้อาศัยหรือทางานอยู สาหรับที่ UK ก็คือหน่ วยงาน Information C ommissioner https://ico.org.uk/.

่ การปร ับเปลียน
่ NOTICE นี้ ?
เราจะแจ ้งให ้ท่านทราบได้อย่างไร เมือมี

Notice

ของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็ นครัง้ คราว ซึ่งเราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มตี ่อ Notice นี้ โดยโพสต์ผา่ นทาง

WEBSITE ของเรา

หรือ ผ่านทาง NEON
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อภิธานศัพท ์
คาหรือรู ปประโยค

ความหมาย
The specific DAN entity that entered into an employment contract
or relationship or a contract for services with you.

องค์กร DAN

นิ ติบุคคลเฉพาะของ DAN ที่ได้มพี นั ธะสัญญาด้านการจ้างนงาน หรือ สัญญาด้านการ

ให้บริการกับท่านอยู่

บุคคลากรด้านกฏหมาย องค์กรอานาจรัฐ ตัวแทนหรือหน่ วยงาน , โดยลาพัง หรือ ร่วมด้วย
กับคนอื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์และเพือ่ ที่จะดาเนิ นการด้านข้อมูลส่วนตัว
Data Controller

นี่ อาจจะเป็ นองค์กรของ DAN ที่ซึ่งได้มพี นั ธะสัญญาจ้างงาน หรือ สัญญาบริการกับท่าน
อาจจะรวมถึงองค์กรอื่นๆ ของ DAN ที่มคี วามจาเป็ นที่ต้องดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

ของท่าน เพือ่ วัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง

่
องค์กรอืนๆของ
DAN

บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทลูกขององค์กร DAN ที่ได้อธิบายข้างต้น

การปฏิบัติการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ยกตัวอย่างเข่น การเก็บรวมรวม การลงบันทึก การ
การดาเนิ นการ

จัดการ การจัดโครงสร้าง การเก็บรักษา การปรับแปลง การแก้ไข การดึงข้อมูล การให้คาปรึกษา
การใช้ การเปิ ดเผยเพือ่ ส่งผ่านข้อมุล การเผยแพร่ หรือการทาให้เข้าถึงได้ การจัดแนวทาง หรือ
การรวมตัว การจากัด การลบ หรือ การทาลายทิ้ง
ข้อมูลส่วนตัวหมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุจาแนกตัวตนของท่าน หรือที่สามารถให้ทาได้ ข้อมุล
ใดๆที่ระบุตัวตน หรือจาแนกตัวตนได้ การจาแนกตัวบุคคลคือการที่คนใดคนหนึ่ ง สามารถถูกระบุ

ข้อมูลส่วนตัว

ตัวตนได้ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม โดยการอ้างอึงถึงรายละเอียดเช่น ชื่อ เลขประจาตัว
ข้อมูลที่ตงั ้ หรือการจาแนกจาก ONLINE หรือ ปั จจัยหนึ่ งหรือมากกว่านั ้นที่จะระบุ กายภาพ

สรีระวิทยาภาพ สายพันธ์ สภาพจิต เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ด้านสังคมของ
บุคคลใดๆ

