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LYONDELLBASELL 
ประกาศในเรือ่งการดําเนนิการอยา่งยตุธิรรมสําหรบัผูส้มคัรงาน 

(“ประกาศ”) 
 

 
 

1. เอกสารนีค้อือะไรและทําไมคณุจงึควรอา่น 

ประกาศฉบับนีอ้ธบิายวธิกีารและเหตผุลทีน่ติบิคุคล LyondellBasell (หรอืเรยีกวา่ "LyondellBasell", "เรา", "ของเรา" และ "พวกเรา") 
ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับบคุคลทีส่มัครเป็นลกุจา้ง พนักงาน ผูรั้บเหมา ผูฝึ้กงาน เจา้หนา้ที ่ทีป่รกึษา และพนักงานชัว่คราวหรอืพนักงานของตัวแทนของ LyondellBasell 
(ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ "คณุ")  LyondellBasell Group หมายถงึ LyondellBasell Industries N.V. และบรษัิทในเครอืและสาขาทีบ่รษัิทมอํีานาจควบคมุการดําเนนิงานและนติบิคุคลตา่งๆ 
ทีจ่า้งงาน 

คณุควรอา่นประกาศนีเ้พือ่ใหค้ณุทราบว่าเรากําลังทําอะไรกับขอ้มลูสว่นบคุคลหรอื “personal data” (ในบางเขตอํานาจศาล เชน่ แคลฟิอรเ์นยี เรยีกว่าขอ้มลูสว่นตัวหรอื “personal 
information”) ของคณุ โปรดอา่นประกาศเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ๆ ทีเ่ราสง่ใหค้ณุ ซึง่อาจมผีลบังคับใชก้ับการทีเ่ราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุในบางกรณีในอนาคต 

ประกาศนีไ้มถ่อืเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาใดๆ กับคณุ (รวมทัง้ขอ้ตกลงในการจา้งงานทีอ่าจมขีึน้) หรอืสญัญาใดๆ ในการใหบ้รกิาร  

2. ความรบัผดิชอบของเราในการปกป้องขอ้มลู 

"ขอ้มลูสว่นบคุคล" คอืขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลธรรมดาทีส่ามารถระบตัุวตนได ้ชือ่ ทีอ่ยู ่รายละเอยีดการตดิตอ่ และ CV ของคณุตา่งก็เป็นตัวอยา่งขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
หากมันสามารถระบตัุวตนของคณุได ้

ในบรบิทของประกาศนีแ้ละตามทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบาย คําวา่ "การประมวลผล" หมายถงึกจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูสว่นบคุคล ซึง่รวมถงึ การยกตัวอยา่ง การเก็บรวบรวม 
การจัดเก็บ การใช ้การใหคํ้าปรกึษา การเปิดเผย แบง่ปันและการสง่สําหรับวัตถปุระสงคเ์พือ่ใชพ้จิารณาในทีน่ี ้แลว้แตก่รณ ี  

LyondellBasell ถอืวา่เป็น "ผูค้วบคมุ" ของขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ซึง่หมายความว่าเราตัดสนิใจเกีย่วกับวธิกีารและเหตผุลทีเ่ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ และดว้ยเหตนุี ้
เราจงึมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการตรวจสอบวา่ไดม้กีารใชง้านตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูหรอืไม่ 

3. เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทใดบา้งและไดม้าจากทีใ่ด 

โดยปกตแิลว้เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจากคณุ 
ทัง้ทางตรงหรอืโดยการมปีฏสิัมพันธก์ับทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศของเราและสรา้งขอ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งเกีย่วกับคณุโดยเราเอง (ตัวอยา่งเชน่ 
บันทกึผลการปฏบัิตงิานของคณุตลอดทัง้กระบวนการสมัครงานจะมขีอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกับคณุ) 
นอกจากนีเ้รายังอาจรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับคณุจากแหลง่ขอ้มลูสาธารณะบางแหง่ เชน่ ไดเรกทอรทีีม่อียูท่ั่วไปและแหลง่ขอ้มลูออนไลน ์และจากบคุคลทีส่ามอืน่ๆ (น่ันคอื 
บคุคลและองคก์รทีไ่มไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของ LyondellBasell Group)  บคุคลทีส่ามเหลา่นีจ้ะรวมไปถงึหน่วยงานภาครัฐ บคุคลทีส่ามทีเ่ราใหบ้รกิารซึง่เกีย่วขอ้งกับคณุ 
และบคุคลทีส่ามทีใ่หบ้รกิารแกค่ณุหรอืใหบ้รกิารแกเ่ราในเรือ่งการจา้งงานของคณุ เชน่ ทีป่รกึษา/ตัวแทนจัดหางาน นายจา้งรายเกา่ของคณุ หรอืบคุคลทีอ่า้งองิ 
เราไมส่ามารถจัดการการสมัครงานของคณุไดห้ากไมม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ในกรณีทีเ่ราไมต่อ้งการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เราจะอธบิายในเรือ่งนีใ้หช้ดัเจน เชน่ เราจะอธบิายวา่ 
สว่นใดของแบบฟอรม์ใบสมัครทีคุ่ณตอ้งกรอกทีเ่ป็นตัวเลอืกและสามารถเวน้วา่งไวไ้ด ้ขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับคณุทีเ่ราเก็บรวบรวมรวมไปถงึประเภทขอ้มลูตอ่ไปนี:้ 
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• ขอ้มลูสว่นบคุคลและครอบครวั: ตัวระบบุคุคล (หรอืขอ้มลูทีร่ะบ ุเกีย่วขอ้งกับ อธบิายถงึ หรอืสามารถนําไปเชือ่มโยงกบับคุคลทีเ่ฉพาะเจาะจงได ้เชน่ ชือ่ (และชือ่เดมิ) ทีอ่ยู ่

หมายเลขโทรศัพท ์ทีอ่ยูอ่เีมล วันทีแ่ละสถานทีเ่กดิ สัญชาต ิเพศ หมายเลขประกันสังคมของรัฐบาลหรอืหมายเลขประกันชวีติ หมายเลขหนังสอืเดนิทาง รปูถา่ย 
วถิชีวีติและสภาพแวดลอ้มทางสังคม สถานะครอบครัว (เชน่ สถานภาพการสมรส คนพึง่พา) รายละเอยีดของสมาชกิในครอบครัว (ชือ่ วันเดอืนปีเกดิ ความสัมพันธก์ับลกูจา้ง 
สัญชาต ิและสถานภาพการสมรส) และรายละเอยีดการตดิตอ่ฉุกเฉนิ (ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพท)์ 

• ขอ้มลูการจดัการการรบัสมคัรงาน/การจา้งงาน: ตัวระบบุคุคล (หรอืขอ้มลูทีร่ะบ ุเกีย่วขอ้งกับ อธบิายถงึ หรอืสามารถนําไปเชือ่มโยงกับบคุคลทีเ่ฉพาะเจาะจงได ้เชน่ 
ใบสมัครงาน (เชน่ CV ประวัตศิาสตรก์ารศกึษาและใบรับรอง บันทกึการสัมภาษณ์ผูส้มัคร การตัดสนิใจจา้งงาน ขอ้มลูเกีย่วกับภมูหิลัง ขอ้มลูอา้งองิ 
ขอ้มลูอา้งองิของบคุคลทีส่าม); บัตรประจําตัวประชาชน, หนังสอืเดนิทาง, สทิธใินการทํางาน, ถิน่ทีอ่ยู,่ วซีา่ และรายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกับการเขา้เมอืง; 
เงือ่นไขทีเ่สนอและเงือ่นไขการจา้งงาน (วันเริม่ตน้จา้งงาน); คําอธบิายลักษณะงานของบทบาททีส่มัคร (หน่วยธุรกจิ เกรด หนา้ทีก่ารทํางาน กลุม่งาน รหัสและประเภท สถานะ 
(ประจําหรอืพารท์ไทม)์); สถานะการเป็นทหารผ่านศกึของสหรัฐฯ (ประเภททีไ่ดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของแคลฟิอรเ์นยีหรอืกฎหมายของรัฐบาลกลาง) 
สถานทีทํ่างานทีช่อบ (พืน้ที ่แผนก ศนูยต์น้ทนุ) และรายละเอยีดการตดิตอ่ ประวัตกิารทํางานและอาชพี (ชือ่ตําแหน่งงาน, การยา้ยตําแหน่ง, การเลือ่นตําแหน่ง, 
ผูจั้ดการหรอืผูบั้งคับบัญชา, โครงสรา้งสายบังคับบัญชา); รปูภาพ/ภาพถา่ย (รวมถงึขอ้มลูภาพทีจั่บหรอืบันทกึโดยกลอ้งวงจรปิด); ผลการทดสอบทางจติวทิยา 
(ขึน้อยูก่ับหนา้ทีก่ารทํางาน) ผลประโยชนท์ับซอ้น (และขอ้มลูของสมาชกิในครอบครัวทีเ่กีย่วกับเรือ่งนี)้ สมาชกิมอือาชพี; ความชอบในเรือ่งเงนิเดอืน, โบนัส, ประกันสขุภาพ, 
การจัดเตรยีมเกีย่วกับเงนิบํานาญ, ผลประโยชนท์ีค่ณุไดรั้บกอ่นหนา้นี ้(สมาชกิโรงยมิ การดแูลสขุภาพสว่นตัว การประกันชวีติ ฯลฯ); 
ความชอบในการทํางานของคณุและขอ้เสนอแนะเกีย่วกับความสัมพันธก์ับเราและพนักงานของเรา รายละเอยีดบัญชธีนาคาร ซึง่รวมถงึขอ้มลูบัญชเีงนิเดอืน รหัสภาษี 
ขอ้มลูคา่ใชจ้่าย และขอ้มลูเกีย่วกับไอท ีเชน่ ชือ่ผูใ้ช ้รหัสผา่น รหัสการเขา้ถงึเครอืขา่ยคอมพวิเตอรห์รอืระบบของบรษัิท และการใชร้ะบบสือ่สารและไอท ี
ตลอดจนบันทกึการเขา้ถงึบันทกึการใชง้านและทีอ่ยู ่IP/ตัวระบอุปุกรณ ์

• ขอ้มลูอืน่ๆ: ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่ก็บรวบรวมเนือ่งจากเหตผุลทีเ่กีย่วขอ้งกับการจา้งงานของคณุ 

• ขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น: การประมวลผลบางอย่างทีเ่ราดําเนนิการจะรวมถงึการประมวลผล สิง่ทีใ่นบางประเทศเรยีกวา่ 'ขอ้มลูสว่นบคุคลสําหรับหมวดหมูพ่เิศษ' ของคณุ 
หรอืขอ้มลูทีอ่าจไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของแคลฟิอรเ์นยีหรอืกฎหมายของรัฐบาลกลาง เชน่ ขอ้มลูทางการแพทย ์(รวมถงึขอ้กําหนดดา้นสขุภาพอาชวีอนามัย 
รายงานอบัุตเิหต ุขอ้กังวลในเรือ่งสขุภาพประจําวัน เชน่ ภาวะเบาหวานหรอืโรคลมชกัทีต่อ้งเฝ้าระวัง ขอ้กําหนดดา้นอาหาร อาการแพ ้ผลการตรวจสารเสพตดิและแอลกอฮอล ์
และสาเหตขุองการลาหยุดในระยะยาวและระยะสัน้) และขอ้มลูทีอ่าจเปิดเผยเชือ้ชาตหิรอื ชาตพัินธุ ์รสนยิมทางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ 
ความเชือ่ทางศาสนาหรอืปรัชญาของคณุ การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน 
และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้กลา่วหาการกระทําความผดิทางอาญาทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืทีส่งสัยและการกระทําความผดิ (เรยีกรวมกันว่า "ขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น") 
(ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี ขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นยังรวมถงึหมายเลขโทรศัพทส์ว่นตัว ขอ้มลูทางการเงนิ ทีอ่ยูอ่เีมล และขอ้มลูประจําตัว) 
เราจะประมวลผลขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นเฉพาะเมือ่จําเป็นและไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายเทา่นัน้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นประกาศนี ้

โปรดทราบ: หากคณุใชเ้ว็บไซต ์LyondellBasell ที ่www.lyondellbasell.com เพือ่มปีฏสิัมพันธก์ับ LyondellBasell หรอืสมัครตําแหน่งงานวา่ง 
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจะดําเนนิการตาม นโยบายความเป็นสว่นตัวของเว็บไซตข์องเรา ซึง่คณุสามารถอา่นไดท้ีน่ี:่ https://www.lyondellbasell.com/en/about-
us/privacy/อาจมกีารทับซอ้นกันของการประมวลผลทีดํ่าเนนิการตามประกาศนีแ้ละนโยบายความเป็นสว่นตัวของเว็บไซต ์ดังนัน้เราจงึขอแนะนําใหค้ณุทบทวนทัง้สองอยา่ง 

เนือ่งจากประเภทงานทีดํ่าเนนิการโดย LyondellBasell เราอาจดําเนนิการคัดกรองเพิม่เตมิ 
ซึง่รวมถงึการตรวจสอบประวัตผิูส้มัครทีเ่ราขยายการจา้งงานในขอบเขตทีก่ฎหมายทีม่ผีลบังคับอนุญาต  ขึน้อยูก่ับบทบาทของงาน 
การตรวจสอบเหลา่นีอ้าจเกีย่วขอ้งกับการออกใบรับรองการดําเนนิการ การลงโทษทางอาญา (หากกฎหมายทีบั่งคับใชอ้นุญาต) ทีค่ณุอาจม ีและประวัตกิารอา้งองิทางเครดติของคณุ 
การตรวจสอบเหลา่นีร้วมถงึการตรวจสอบทีกํ่าหนดโดยกฎหมายทีบั่งคับใช ้และขอ้กําหนดสําหรับการปฏบัิตติามนโยบายของเราเอง โปรดดสูว่นดา้นลา่งเกีย่วกับ 'ขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น' 

http://www.lyondellbasell.com/
https://www.lyondellbasell.com/en/about-us/privacy/
https://www.lyondellbasell.com/en/about-us/privacy/
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หากขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ทีค่ณุมอบใหแ้กเ่รามกีารเปลีย่นแปลง เชน่ รายละเอยีดการตดิตอ่ของคณุ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบโดยเร็วดว้ยการตดิตอ่ทีอ่เีมล 
personaldataprivacy@lyondellbasell.com 

4. เราทําอะไรกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและทําไม 

เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่วัตถปุระสงคเ์ฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับใบสมัครหรอืการมสีว่นรว่มกับเราของคณุ และการจัดการและการบรหิารงานของ LyondellBasell 

เราจําเป็นตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายเพือ่ใหม้ ี"สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย" (อยา่งเชน่ เหตผุลหรอืความยุตธิรรม) ในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
การอนุญาตตามสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายดังกลา่วสําหรับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลมดีว้ยกันหกประการ ขอ้มลูใน ตารางแนบทา้ยที ่1 
จะกําหนดวัตถปุระสงคท์ีเ่ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายทีเ่ราใชใ้นการดําเนนิการดังกลา่ว คณุควรทราบวา่ 
สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุอาจไดรั้บผลกระทบจากขอ้กําหนดทางกฎหมายในประเทศทีค่ณุทํางาน เชน่ นอกสหภาพยโุรป 
เราอาจพึง่พาการยนิยอมใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเป็นหลัก ในขณะทีใ่นสหภาพยโุรป 
เราจะไมค่อ่ยพึง่พาความยนิยอมในฐานะสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

โปรดทราบว่าทีเ่ราไดร้ะบไุวใ้นตารางที ่ตารางแนบทา้ยที ่1 วา่การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุมดัีงนี:้ 

(a) จําเป็นสําหรับเราในการปฏบัิตติามขอ้ผกูพันทางกฎหมาย หรอื 

(b) จําเป็นสําหรับเราในการดําเนนิการ ตามคําขอของคณุ เพือ่ทําสัญญาจา้งงานกับคณุ หรอืเพือ่ดําเนนิการดังกลา่ว 

หากคณุเลอืกทีจ่ะไมใ่หข้อ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับเรา เราอาจไมส่ามารถเขา้รว่มหรอืทําสัญญาจา้งงานหรอืมสีว่นรว่มกับคณุตอ่ไปได ้

โปรดทราบว่าเราไมไ่ดใ้ชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุในการตัดสนิใจเกีย่วกับตัวคณุ ทีข่ ึน้อยูก่ับการตัดสนิใจโดยอัตโนมัตแิตเ่พยีงอยา่งเดยีว 

นอกจากนี ้เราอาจแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหเ้ป็นแบบสถติหิรอืแบบรวมเพือ่ปกป้องความเป็นสว่นตัวของคณุใหด้ยีิง่ขึน้ 
หรอืเพือ่ใหค้ณุไมถ่กูระบหุรอืสามารถระบตัุวตนจากขอ้มลูนัน้ได ้ขอ้มลูทีไ่มร่ะบตัุวตนจะไมส่ามารถเชือ่มโยงไปถงึคณุได ้เราอาจใชเ้พือ่ในการวจัิยและวเิคราะห ์
รวมถงึการจัดทํางานวจัิยทางสถติแิละรายงาน ตัวอย่างเชน่ เพือ่ชว่ยใหเ้ราเขา้ใจจํานวนผูส้มัครทีเ่ราอาจไดรั้บซึง่เกีย่วขอ้งกับหนา้ทีบ่างอยา่ง 

5. ขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น 

การประมวลผลบางอยา่งทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ และในตารางที ่ตารางแนบทา้ยที ่1 
จะรวมถงึการประมวลผลขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นซึง่เราจําเป็นตอ้งดําเนนิการดว้ยความระมัดระวังมากขึน้ตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นเกีย่วกบัคณุเฉพาะเมือ่การประมวลผลดังกลา่ว: 

• ไดรั้บการยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอยา่งชดัแจง้ 

• เป็นสิง่ทีจํ่าเป็นเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการปฏบัิตติามภาระหนา้ทีข่องคณุหรอืของเรา หรอืการใชส้ทิธเิฉพาะของคณุหรอืของเราในดา้นการจา้งงาน ประกันสังคม 
และกฎหมายการคุม้ครองสังคม เทา่ทีก่ฎหมายอนุญาต (รวมถงึภายใตข้อ้ตกลงรว่มกัน) ; 

mailto:personaldataprivacy@lyondellbasell.com
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• เป็นสิง่จําเป็นสําหรับเหตผุลทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สาธารณะ (เชน่ ความเทา่เทยีมกันทางโอกาสหรอืการรักษา); 

• เป็นสิง่จําเป็นสําหรับการกําหนด การบังคับใช ้หรอืการป้องกันการเรยีกรอ้งทางกฎหมาย 

• เป็นสิง่จําเป็นสําหรับวัตถปุระสงคท์างอาชวีเวชศาสตรห์รอืการประเมนิความสามารถในการทํางานของคณุ  

• เป็นสิง่จําเป็นสําหรับเหตผุลทีก่ารประมวลผลดังกลา่วไดรั้บอนุญาตโดยชดัแจง้ตามกฎหมาย 

ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายของเราสําหรับการประมวลผลขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นของคณุอาจแตกตา่งกันออกไปขึน้อยูก่ับประเทศทีค่ณุทํางาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสหภาพยโุรป เราจะไมค่อ่ยพึง่พาความยนิยอมอยา่งชดัแจง้ในการประมวลผลขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น 
ขณะทีน่อกสหภาพยโุรปการยนิยอมดังกลา่วอาจเป็นสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายสําหรับการประมวลผลขอ้มลูละเอยีดออ่นของคณุ 

ขอ้มลูใน ตารางแนบทา้ยที ่2 ระบวัุตถปุระสงคท์ีแ่ตกตา่งกันทีเ่ราประมวลผลขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นของคณุและสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เราใชสํ้าหรับการประมวลผลนัน้ 
สําหรับกจิกรรมการประมวลผลบางประเภท เราพจิารณาว่าอาจมสีทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่หนึง่ขอ้ โดยขึน้อยูก่ับสถานการณ์ 

6. เราแบง่ปนัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุกบัใครและทําไม 

บางครัง้เราจําเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุตอ่ผูอ้ ืน่ 

ภายใน LyondellBasell: 

ในฐานะสว่นหนึง่ของกลุม่บรษัิททัว่โลก เราจะตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุรว่มกับบรษัิทอืน่ในกลุม่เพือ่วัตถปุระสงคด์า้นการจัดการธุรกจิและการจา้งงานโดยทั่วไปของเรา 
และในบางกรณี สําหรับการจัดการสายการบังคับบัญชา/การอนุมัตกิับผูม้อํีานาจในการตัดสนิใจทีเ่กีย่วขอ้ง การรายงาน 
และในระบบและบรกิารเป็นการดําเนนิการบนพืน้ฐานการใชง้านรว่มกัน 

สทิธิก์ารเขา้ถงึระหวา่งสมาชกิของ LyondellBasell Group มขีอ้จํากัดและอนุญาตเฉพาะเมือ่จําเป็นตอ้งทราบขัน้พืน้ฐานเทา่นัน้ ขึน้อยูก่ับหนา้ทีแ่ละบทบาทของงาน 

ในกรณีทีบ่รษัิท LyondellBasell Group ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในนามของเรา (ในฐานะผูป้ระมวลผลของเรา) 
ขอ้มลูนีจ้ะขึน้อยูก่ับมาตรฐานการป้องกันขอ้มลูทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

ภายนอก LyondellBasell: 

บางครัง้เราอาจขอใหบ้คุคลทีส่ามทําหนา้ทีท่างธุรกจิบางอยา่งสําหรับเรา บุคคลทีส่ามเหลา่นีจ้ะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในนามของเรา 
(โดยทั่วไปจะเป็นผูป้ระมวลผลของเรา) (สอดคลอ้งกับนโยบายของเรา 
เราจะขอความยนิยอมในการโอนหรอืพึง่พาหลักเกณฑอ์ืน่ตามกฎหมายถา้จําเป็นตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับการโอนนัน้ โปรดดทูี ่ตารางแนบทา้ยที ่1 
และตารางแนบทา้ยที ่2 เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ) เราจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตอ่บคุคลเหลา่นีเ้พือ่ใหส้ามารถปฏบัิตหินา้ทีดั่งกลา่วได ้

เราไมข่ายขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกับตัวคณุเนือ่งจากมขีอ้กําหนดระบอุยูใ่นกฎหมายความเป็นสว่นตัวของแคลฟิอรเ์นยี และเราไมเ่คยทําเชน่นัน้ตลอดชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา 
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ภายใตก้ฎหมายของแคลฟิอรเ์นยี ประเภทของบคุคลทีส่ามทีเ่ราแบง่ปันขอ้มลูสว่นตัวของคณุและครอบครัวของคณุ รวมทัง้ขอ้มลูในการบรหิารจัดการดา้นการสรรหาบคุลากร/การจา้งงาน 
และขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่น คอืผูใ้หบ้รกิารของเรา 

ในบางกรณ ี
เราจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลในหมวดหมูข่า้งตน้ตอ่บคุคลทีส่ามซึง่จะรับขอ้มลูดังกลา่วในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยชอบดว้ยตัวของผูค้วบคมุเองเพือ่วัตถปุระสงคท์ีร่ะบุ
ไวข้า้งตน้ โดยทีก่ารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งคอื: 

(a) หากเราจําเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ปฏบัิตติามขอ้ผกูพันตามกฎหมาย การบังคับใชส้ัญญา หรอืเพือ่ปกป้องสทิธ ิทรัพยส์นิ 
หรอืความปลอดภัยของพนักงานหรอืบคุคลอืน่ของเรา และ 

(b) ในสว่นทีเ่กีย่วกับการขาย การซือ้ หรอืโอนกจิการทัง้หมดหรอืบางสว่น เราอาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยังผูข้าย ผูซ้ ือ้ หรอืผูโ้อน 
และทีป่รกึษาทีค่าดหวัง 

เราไดร้ะบไุวใ้นรายการดา้นลา่งถงึประเภทของผูค้วบคมุทีเ่รามแีนวโนม้ทีจ่ะแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ: 

(a) หน่วยงานจัดหางานทีค่ณุหรอืเราแตง่ตัง้; 

(b) ทีป่รกึษาและทีป่รกึษาทางวชิาชพีรวมทัง้ทีป่รกึษากฎหมายและนักบัญช ี

(c) ศาล ผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้จากศาล/นติบิุคคล ผูรั้บ และผูชํ้าระบัญช ี

(d) สมาคมการคา้และองคก์รวชิาชพี 

(e) บรษัิทประกัน และ 

(f) หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานตามกฎหมายและกฎระเบยีบ รวมทัง้สํานักงานประกันลกูจา้งของรัฐบาลและหน่วยงานดา้นภาษีและรายได ้ 

7. ขอ้มลูสว่นตวัของคณุถกูโอนไปอยูท่ ีใ่ดในโลก 

ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ขององคก์รระดับโลก LyondellBasell อาจโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยังผูรั้บ (ทัง้ภายในหรอืภายนอกตามทีร่ะบไุวด้า้นบน) 
ทีจั่ดตัง้ขึน้ในเขตอํานาจศาลอืน่ทีไ่มใ่ชข่องคณุเอง 
โปรดทราบว่ากฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูในเขตอํานาจศาลบางแหง่อาจไมใ่หก้ารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในระดับเดยีวกับทีไ่ดรั้บภายใตก้ฎหมายทีอ่ยูใ่นเขตอํานาจศาลของคุ
ณ   

หากการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใดๆ ทีอ่า้งถงึขา้งตน้กําหนดใหต้อ้งโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจากภายในไปยังนอกเขตเศรษฐกจิยโุรป 
เราจะดําเนนิการโอนดังกลา่วเฉพาะกรณีตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ 

(a) ประเทศทีม่กีารโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยังจะตอ้งทําใหม้ั่นใจไดว้่ามกีารป้องกันขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเพยีงพอ 
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(b) เราไดว้างมาตรการรักษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เชน่ การทําสัญญาทีเ่หมาะสมกับผูรั้บ 

(c) การโอนเป็นสิง่จําเป็นเนือ่งจากเหตผุลขอ้ใดขอ้หนึง่ตามทีร่ะบใุนกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลู เชน่ การปฏบัิตติามสัญญาระหวา่งเรากับคุณ หรอื 

(d) คณุยนิยอมใหโ้อนโดยชดัแจง้ 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดตดิตอ่ทีอ่เีมล personaldataprivacy@lyondellbasell.comหากคณุตอ้งการไดรั้บสําเนามาตรการป้องกันทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ราไดดํ้าเนนิการ 

8. เรารกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหป้ลอดภยัไดอ้ยา่งไร 

เราจะดําเนนิการตามขัน้ตอนเฉพาะ (ตามทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูทีม่ผีลบังคับใช)้ 
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เรามมีาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจากการประมวลผลทีผ่ดิกฎหมายหรอืไมไ่ดรั้บอนุญาต รวมถงึการสญูเสยี การทําลาย 
หรอืความเสยีหายจากอบัุตเิหต ุนอกจากนี ้
เราจะกําหนดใหบ้คุคลทีส่ามทีเ่ราเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตอ้งมมีาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

9. เราสือ่สารกบัคณุไดอ้ยา่งไร 

เราจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ตดิตอ่คณุเกีย่วกับความคบืหนา้ของการสมัครงานใดๆ ทีค่ณุดําเนนิการกับเราและเพือ่ตอบคําถามอืน่ๆ ขอ้คดิเห็น 
หรอืขอ้รอ้งเรยีนทีค่ณุอาจเป็นผูก้ลา่ว 

บางครัง้ เราจะสง่ขอ้มลูเกีย่วกับบทบาทหนา้ทีแ่ละตําแหน่งงานวา่งอืน่ๆ ทีอ่าจเป็นทีส่นใจ การสือ่สารดังกลา่วจะถกูสง่ตอ่เมือ่ไดรั้บความยนิยอมของคณุ (ในกรณีทีก่ฎหมายกําหนดไว)้ 
และคณุจะไดรั้บโอกาสในการเลอืกรับการสือ่สารดังกลา่วทกุครัง้ 

10. เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวน้านแคไ่หน 

หากคณุประสบความสําเร็จในการสมัครงาน เราจะเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไวใ้นระบบคอมพวิเตอรท์ีดํ่าเนนิการโดยหรอืภายใตคํ้าแนะนําของ LyondellBasell Group 
และ/หรอืทีส่ถานทีข่องเราในชว่งระยะเวลาของการจา้งงานของคณุและ หลังจากการจา้งงานของคณุกับเราสิน้สดุลง 
ตราบเทา่ทีจํ่าเป็นสําหรับสทิธแิละหนา้ทีต่ามกฎหมายของคณุและเรา  

ในกรณีทีค่ณุไมป่ระสบความสําเร็จในการสมัครงาน เราจะเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไวเ้ฉพาะในชว่งเวลาทีจํ่ากัด  

ในทัง้สองกรณี ระยะเวลาทีเ่ราเก็บรักษาขอ้มลูของคณุจะขึน้อยูก่ับปัจจัยหลายประการ ไดแ้ก ่: 

(a) กฎหมายหรอืกฎระเบยีบใดๆ ทีเ่ราตอ้งปฏบัิตติาม 

(b) ขึน้อยูก่ับวา่เราเกดิขอ้พพิาททางกฎหมายหรอืขอ้พพิาทประเภทอืน่ๆ ระหวา่งเราหรอืบคุคลทีส่ามใดๆ หรอืไม ่

(c) ประเภทของขอ้มลูเกีย่วกับคณุทีเ่ราถอืครอง  

mailto:personaldataprivacy@lyondellbasell.com
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(d) ขึน้อยูก่ับวา่เราถกูขอโดยคณุหรอืหน่วยงานกํากับดูแลอืน่ๆ ใหเ้ก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดว้ยเหตผุลทีเ่หมาะสมหรอืไม ่และ 

(e) ระยะเวลาในระหว่างทีก่ารเรยีกรอ้งหรอืการดําเนนิคดใีดๆ ทีดํ่าเนนิการตอ่เราหรอืสมาชกิในกลุม่เพือ่ป้องกันการเรยีกรอ้งดังกลา่ว 

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับแนวทางการเก็บรักษาขอ้มลูของเรา โปรดตดิตอ่ personaldataprivacy@lyondellbasell.com 

11. สทิธขิองคณุเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและคณุจะใชส้ทิธเิหลา่นีไ้ดอ้ยา่งไร 

คณุมสีทิธิบ์างอยา่งซึง่สรปุไวโ้ดยยอ่ทีต่ารางแนบทา้ยที ่3 ในสว่นทีเ่กีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ของคณุทีเ่ราถอืครอง 
สทิธิดั์งกลา่วอาจรวมถงึสทิธิใ์นการขอใหเ้ราเปิดเผยวา่เราเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใดบา้ง โปรดทราบวา่คณุอาจจะไมส่ามารถเขา้ถงึสทิธิท์ัง้หมดเหลา่นีไ้ด ้
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประเทศทีค่ณุพํานักอาศัยและ/หรอืทํางาน และจะมเีฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในเขตอํานาจศาลของคณุเทา่นัน้ สําหรับผูท้ีทํ่างานในสหภาพยโุรป 
สทิธิท์ัง้หมดไดส้รปุไวใ้นตารางที ่3 จะมผีลกับคณุ 

เราจะไมเ่ลอืกปฏบัิตกิับคณุในการใชส้ทิธิใ์ดๆ เหลา่นี ้[ภายใตก้ฎหมายของแคลฟิอรเ์นีย] 

ในกรณีทีก่ารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุขึน้อยูก่ับความยนิยอมของคณุ(โปรดด ูตารางแนบทา้ย 1 และ 2) คณุมสีทิธิเ์พกิถอนการยนิยอมของคณุเวลาใดก็ได ้
หากคณุตัดสนิใจทีจ่ะเพกิถอนความยนิยอมของคณุเราจะหยดุการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่จุดประสงคน์ี ้เวน้แตว่า่จะมพีืน้ฐานทางกฎหมายอืน่ทีเ่ราสามารถใชอ้า้งองิได ้
ซึง่ในกรณีนีเ้ราจะแจง้ใหค้ณุทราบ การเพกิถอนความยนิยอมของคณุจะไมส่ง่ผลตอ่การดําเนนิการใดๆ ของเราจนถงึจุดนัน้ 

ในกรณีทีก่ารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเป็นสิง่จําเป็นสําหรับผลประโยชนต์ามกฎหมายของเรา (โปรดด ูตารางแนบทา้ยที ่1) 
คณุสามารถคัดคา้นการดําเนนิการนีไ้ดต้ลอดเวลา หากคณุทําเชน่นี ้เราจะตอ้งแสดงเหตผุลอันน่าสนใจวา่เหตใุดการประมวลผลของเราควรดําเนนิการตอ่ไป ซึง่จะสําคัญกวา่ผลประโยชน ์
สทิธ ิและเสรภีาพของคณุ หรอืวา่การประมวลผลเป็นสิง่จําเป็นสําหรับเราในการสรา้ง บังคับใช ้หรอืปกป้องการเรยีกรอ้งทางกฎหมาย (หรอืในบางสถานการณ ์
เราอาจไดรั้บความยนิยอมจากคณุสําหรับการดําเนนิการดังกล่าว) 

หากคณุตอ้งการใชส้ทิธใิดๆ เหลา่นีโ้ปรดตดิตอ่ personaldataprivacy@lyondellbasell.com ในครัง้แรก หรอืใชแ้บบฟอรม์บนเว็บของเรา 

โปรดทราบว่าสําหรับสทิธิบ์างประเภท รวมถงึสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูและการลบขอ้มลู เราจําเป็นตอ้งตรวจสอบตัวตนของคณุ 
เราจะดําเนนิการนีโ้ดยการเทยีบขอ้มลูทีค่ณุใหไ้วเ้พือ่วัตถปุระสงคน์ีก้ับขอ้มลูทีเ่รามอียูแ่ลว้ในไฟล ์หากคณุตอ้งการแตง่ตัง้ตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาตเพือ่สง่คําขอในนามของคณุ 
และตัวแทนคนดังกลา่วไมเ่คยไดรั้บการอนุญาตใหเ้ขา้ถงึบัญชใีนโปรไฟลข์องคณุมากอ่น 
เราจําเป็นตอ้งขอใหค้ณุทําการตรวจสอบตัวตนของคณุโดยตรงกับเรากอ่นทีเ่ราจะใหข้อ้มลูทีร่อ้งขอใดๆ แกตั่วแทนทีไ่ดรั้บอนุญาตของคณุ 

โปรดดรูายละเอยีดการตดิตอ่สําหรับหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูในยโุรปทีร่ะบใุนรายชือ่ดา้นลา่ง หากคณุอยูน่อกประเทศทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง (เชน่ นอกยโุรป) 
อาจมหีน่วยงานกํากับดแูล/หน่วยงานกํากับดแูลอืน่ๆ ในประเทศของคณุทีค่ณุมสีทิธิท์ีจ่ะรอ้งเรยีน  

หากคณุพํานักอยูใ่นเนเธอรแ์ลนด ์คณุมสีทิธิร์อ้งเรยีนตอ่หน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูของเนเธอรแ์ลนด ์(Autoriteit Persoonsgegevens) 
ซึง่บังคับใชก้ฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูเกีย่วกับวธิกีารประมวลผลขอ้มลูของคณุโดยนติบิคุคลของ LyondellBasell 
ในเนเธอรแ์ลนด:์https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us 

หากคณุอยูใ่นสหราชอาณาจักรคุณมสีทิธิท์ีจ่ะรอ้งเรยีนตอ่สํานักงาน Information Commissioner’s Office ทีบั่งคับใชก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูเกีย่วกับวธิกีารประมวลผลขอ้มลูโดยบรษัิท 
UK LyondellBasell Group https://ico.org.uk/ 
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หากคณุพํานักอยูใ่นเยอรมนคีณุมสีทิธิร์อ้งเรยีนตอ่หน่วยงานกํากับดูแลความเป็นสว่นตัวทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกับวธิกีารประมวลผลขอ้มลูของคณุโดยนติบิคุคลของ LyondellBasell 
ในเยอรมน:ี Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit: http://www.bfdi.bund.de/ 
โปรดทราบว่าความสามารถในการรอ้งเรยีนจะแบง่แยกระหวา่งหน่วยงานกํากับดแูลดา้นการคุม้ครองขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกันในเยอรมน ีสามารถระบเุจา้หนา้ทีท่ีม่อํีานาจไดต้ามรายชือ่ภายใต:้ 
https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte 

หากคณุพํานักอยูใ่นฝร่ังเศสคณุมสีทิธิร์อ้งเรยีนตอ่ Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL 
ซึง่บังคับใชก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูเกีย่วกับวธิกีารประมวลผลขอ้มลูของคณุโดยนติบิคุคลของ LyondellBasell ในฝร่ังเศส:https://www.cnil.fr/en/home 

หากคณุพํานักอยูใ่นสเปนคณุมสีทิธิท์ีจ่ะรอ้งเรยีนตอ่ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
ซึง่บังคับใชก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูเกีย่วกับวธิกีารประมวลผลขอ้มลูของคณุโดยนติบิคุคลของ LyondellBasell ในสเปน: https://www.aepd.es/ 

หากคณุพํานักอยูใ่นอติาลคีณุมสีทิธิร์อ้งเรยีนตอ่ Garante per la protezione dei dati personali 
ซึง่บังคับใชก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูเกีย่วกับวธิกีารประมวลผลขอ้มลูของคณุโดยนติบิคุคลของ LyondellBasell ในอติาล:ี https://www.garanteprivacy.it/en/home_en 

หากคณุพํานักอยูใ่นโปรตเุกสคณุมสีทิธิร์อ้งเรยีนตอ่ Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD 
ซึง่บังคับใชก้ฎหมายการปกป้องขอ้มลูเกีย่วกับวธิกีารประมวลผลขอ้มลูของคณุโดยกลุม่บรษัิท LyondellBasell Group ในโปรตเุกส:http://www.cnpd.pt/ 

12. การอปัเดตประกาศนี ้

เราอาจอัปเดตประกาศนีเ้ป็นครัง้คราวเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการเปลีย่นแปลงประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราประมวลผลและ/หรอืวธิกีารประมวลผลดังกลา่ว 
เราจะแจง้ใหค้ณุทราบถงึการเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญในประกาศนีต้ามความเหมาะสม นอกจากนีเ้ราขอแนะนําใหค้ณุตรวจดปูระกาศนีเ้ป็นประจํา 

13. คณุจะสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ ีไ่หน 

หากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหัวขอ้ใดๆ ทีร่ะบไุวใ้นประกาศเกีย่วกบันโยบายความเป็นสว่นตัวนีห้รอืหากคณุตอ้งการปรกึษาปัญหาหรอืขอ้กังวลใดๆ กับเราคณุสามารถตดิตอ่ไดท้ี ่
personaldataprivacy@lyondellbasell.com  

  

https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
https://www.cnil.fr/en/home
https://www.aepd.es/
https://www.garanteprivacy.it/en/home_en
http://www.cnpd.pt/
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ตารางแนบทา้ยที ่1 

กจิกรรมการประมวลผลและสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย 

*** โปรดทราบ: ในกรณีทีเ่หมาะสมตามกฎหมาย เราจะพึง่พาการยนิยอมตามสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุ 
แตอ่าจใชเ้หตผุลอืน่ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายทีร่ะบไุวด้า้นล่าง แนวทางทีเ่ฉพาะเจาะจงในแตล่ะประเทศสําหรับการใหค้วามยนิยอมมดัีงตอ่ไปนีเ้พือ่เป็นขอ้มลูอา้งองิ: 

• ในประเทศรัสเซยี เราจะพึง่พาการยนิยอมสําหรับการประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลใดๆ 
เพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนอืจากทีเ่ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ทําสัญญาจา้งงานกับคณุ หรอืถา้เราไดรั้บขอ้มลูของคณุจากหน่วยงานจัดหางาน หรอืถา้เราไดรั้บขอ้มลู 
CV จากแหลง่ขอ้มลู CVS สาธารณะ 

• เราจะพึง่พาความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในประเทศตอ่ไปนี:้ 

o ประเทศบราซลิ  

o ประเทศแคนาดา (รัฐแอลเบอรต์า รัฐบรติชิโคลัมเบยี และรัฐควเิบก)  - ในรัฐแอลเบอรต์าและบรติชิโคลัมเบยี 
เราอาจพึง่พาความยนิยอมทีใ่หโ้ดยปรยิายโดยการมอบประกาศฉบับนีใ้หแ้กค่ณุ ในรัฐควเิบก เราจะพึง่พาการยนิยอมของคณุ - โปรดทราบ: 
บทบัญญัตเิกีย่วกับความเป็นสว่นตัวของประเทศแคนาดาทีกํ่ากับดแูลภาคเอกชนชว่ยใหเ้ราสามารถรวบรวมและเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดโ้ดยปราศจากควา
มยนิยอมหากเป็นไปเพือ่วัตถปุระสงคท์ีจํ่าเป็นในการจัดตัง้ จัดการ หรอืยตุคิวามสัมพันธใ์นการจา้งงานของเรากับคณุ 

o ประเทศไทย 

o ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีและ 

o ประเทศเวยีดนาม 

** ในสหภาพยโุรป - อาจจะพึง่พาความยนิยอมในสถานการณ์ทีจํ่ากัดทีร่ะบไุวด้า้นล่างเทา่นัน้ โดยส่วนใหญแ่ลว้ ในสหภาพยโุรป 
เราจะใชส้ทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดังทีร่ะบไุวใ้นตารางดา้นล่าง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีทีก่ารประมวลผลขอ้มลูเป็นสิง่จําเป็นสําหรับการปฏบัิตติามสัญญา การปฏบัิตติามขอ้ผกูพันทางกฎหมาย และ/หรอืผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเรา 
(หรอืของบคุคลทีส่ามและในกรณีทีส่ทิธแิละเสรภีาพของคณุไมไ่ดรั้บผลกระทบ) ภายใตส้ทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายอืน่ๆ ทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง  
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สําหรับกจิกรรมการประมวลผลบางประเภท เราพจิารณาว่าอาจมสีทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่หนึง่ขอ้ โดยขึน้อยูก่ับสถานการณ์ 

 จดุประสงคข์องการประมวลผล  

สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย 
เราไดรั้บอนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเนือ่งจาก... 

คณุใหค้วามยนิ
ยอมในการประม

วลผล 
 

จําเป็นตอ้งทําส ั
ญญากบัคณุ 

 

เราจําเป็นตอ้งปฏบัิ
ตติามภาระผกูพนั
ทางกฎหมาย 

จําเป็นสําหรับผลป
ระโยชนท์ีถ่กูตอ้ง
ตามกฎหมายขอ
งเราหรอืของบคุค

ลทีส่าม 

จําเป็นตอ้งปกป้อ
งผลประโยชนท์ี่
สําคญัของคณุ(ห
รอืของบคุคลอืน่) 

a) การสรรหาบคุลากรและการวางแผนกําลงัคน 

1.  การพัฒนา ดําเนนิการ 
และเก็บรวบรวมขอ้เสนอแนะเกีย่วกับกจิกรรมการสรรหาบคุลากรและขัน้ตอนการคั
ดเลอืกพนักงาน 

 
     

2.  การจัดการการสมัครงานของคณุกับเราและพจิารณาความเหมาะสมของคณุสําหรั
บบทบาทหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

      

3.  การไดรั้บ พจิารณา 
และยนืยันความถกูตอ้งการอา้งองิการจา้งงานและประวัตกิารทํางานของคณุ 

      

4.  การทบทวนและยนืยันสทิธิใ์นการทํางานของคณุ        

5.  การดําเนนิการตรวจสอบยนืยันและการกรองขา่ว 
รวมถงึการตรวจสอบประวัตอิาชญากรรมและการตรวจสอบเครดติตามทีก่ฎหมาย
กําหนด  
(หมายเหต:ุ โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  
 

 

  
 
 

 
  

6.  การตรวจสอบภมูหิลัง การตรวจสอบยนืยัน 
และการกรองขา่วทีไ่มจํ่าเป็นตามกฎหมาย 
แตจํ่าเป็นสําหรับเราในการประเมนิความเหมาะสมของคณุสําหรับบทบาทหนา้ทีข่
องคณุ  
(หมายเหต:ุ โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  
 

 

   
 
  

7.  การเสนองานใหก้ับคณุและการทําสัญญาจา้งงานกับคณุ     
 
  

8.  การระบแุละประเมนิทศิทางธุรกจิเชงิกลยทุธข์อง LyondellBasell 
การจัดหาพนักงานตามความตอ้งการและเรือ่งทีต่อ้งพัฒนา 

 
     

9.  การสง่เสรมิและการวางแผนสบืทอดตําแหน่ง       
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 จดุประสงคข์องการประมวลผล  

สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย 
เราไดรั้บอนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเนือ่งจาก... 

คณุใหค้วามยนิ
ยอมในการประม

วลผล 
 

จําเป็นตอ้งทําส ั
ญญากบัคณุ 

 

เราจําเป็นตอ้งปฏบัิ
ตติามภาระผกูพนั
ทางกฎหมาย 

จําเป็นสําหรับผลป
ระโยชนท์ีถ่กูตอ้ง
ตามกฎหมายขอ
งเราหรอืของบคุค

ลทีส่าม 

จําเป็นตอ้งปกป้อ
งผลประโยชนท์ี่
สําคญัของคณุ(ห
รอืของบคุคลอืน่) 

10.  การวเิคราะหวั์ตถปุระสงคก์ารสรรหาและวัตถปุระสงคใ์นการรักษา การประมวลผล 
และอัตราการลาออกจากงานของพนักงาน 

      

การจดัการและการบรหิารการผูส้มคัรงานท ัว่ไป 

11.  ตดิตอ่สือ่สารกับคณุและใหข้อ้มลูเกีย่วกับการสมัครหรอืการมสีว่นรว่มกับเราเป็นครั ้
งคราว 

  
     

12.  การบรหิารพนักงานทั่วไป 
รวมไปถงึการจัดการแรงงานและการดําเนนิงานดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 

      

13.  การจัดการความรับผดิชอบดา้นสขุอนามัยและความปลอดภัยของเรา 
(หมายเหต:ุ โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  

      

14.  กําหนดวา่ตอ้งมกีารปรับเปลีย่นใดๆ 
เพือ่ใหค้ณุสามารถดําเนนิการตามบทบาททีนํ่าเสนอตอ่คณุได ้(หมายเหต:ุ 
โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  

 
     

15.  พจิารณาความเหมาะสมของคณุสําหรับตําแหน่งทีว่า่งในปัจจุบันและในอนาคต        

16.  การจัดการความคับขอ้งใจและการรอ้งเรยีน รวมถงึประเด็นการพจิารณาสบืสวน 
พจิารณาการแกปั้ญหาทีเ่หมาะสมและการบรรเทาผลกระทบและการทบทวนผลลั
พธ ์

 
     

17.  การตอบสนองตอ่คําขอคําตชิมจากคณุหรอืผูส้รรหาของคณุ  
     

b) การรกัษาความปลอดภยัและการกํากบัดแูล 

18.  การตรวจตดิตามความปลอดภยัของสถานทีแ่ละระบบ เครอืขา่ย 
และแอปพลเิคชนัของ LyondellBasell 

      

19.  การระบแุละการตรวจสอบตัวตนของผูส้มัครและบคุคลอืน่ (หมายเหต:ุ 
โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  

      

20.  การระบ ุการสบืสวน และบรรเทาตามขอ้สงสัยการใชท้รัพยส์นิ ระบบ 
และแพลตฟอรม์ของ LyondellBasell ทีไ่มเ่หมาะสม  
(หมายเหต:ุ โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  
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 จดุประสงคข์องการประมวลผล  

สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย 
เราไดรั้บอนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเนือ่งจาก... 

คณุใหค้วามยนิ
ยอมในการประม

วลผล 
 

จําเป็นตอ้งทําส ั
ญญากบัคณุ 

 

เราจําเป็นตอ้งปฏบัิ
ตติามภาระผกูพนั
ทางกฎหมาย 

จําเป็นสําหรับผลป
ระโยชนท์ีถ่กูตอ้ง
ตามกฎหมายขอ
งเราหรอืของบคุค

ลทีส่าม 

จําเป็นตอ้งปกป้อ
งผลประโยชนท์ี่
สําคญัของคณุ(ห
รอืของบคุคลอืน่) 

c) การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบและความรบัผดิชอบ 

21.  การจัดการและการบรหิารรายงานโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัของเรา (หมายเหต:ุ 
โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  

      

22.  กําหนดผูต้ดิตอ่บฉุุกเฉนิทีม่อียูแ่ละเป็นไปไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 
(หมายเหต:ุ โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  

      

23.  การตอบสนองตอ่คําขอทีม่ผีลผกูพันหรอืหมายคน้หรอืคําสั่งศาล หน่วยงานรัฐบาล 
หน่วยงานกํากับดูแลและ/หรอืหน่วยงานบังคับใชก้ฎหมายและหน่วยงานอืน่ๆ  
(หมายเหต:ุ โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  

 
     

24.  การตอบสนองตอ่คํารอ้งทีไ่มผ่กูพันหรอืหมายคน้หรอืคําสั่งศาล หน่วยงานรัฐบาล 
หน่วยงานกํากับดูแลและ/หรอืหน่วยและเจา้หนา้ทีบั่งคับใชก้ฎหมาย 
(หมายเหต:ุ โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  

 
     

25.  ปฏบัิตติามคําสั่งตามทีไ่ดรั้บแจง้ทีเ่กดิจากกระบวนการทางแพง่  
(หมายเหต:ุ โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  

      

26.  การตรวจสอบ ประเมนิ สาธติ ตรวจตดิตาม ปรับปรงุ รายงาน 
และปฏบัิตติามขอ้กําหนดตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของ 
LyondellBasell  
(หมายเหต:ุ โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  
 
 

 

     

27.  การตรวจสอบ ประเมนิ สาธติ ตรวจตดิตาม ปรับปรงุ รายงาน 
และปฏบัิตติามขอ้กําหนดของ LyondellBasell 
ดว้ยแนวปฏบัิตแิละการกํากับดูแลกจิการทีด่ ี
(หมายเหต:ุ โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  

 

     

d) การดาํเนนิธุรกจิประจาํวนั 

28.  การกําหนด การปรับใช ้
และปรับปรงุระบบและกระบวนการในการพัฒนาหรอืปรับปรงุธุรกจิของเราและ/หรื
อทําใหข้ัน้ตอนการสมัครงานง่ายขึน้หรอืสนุกสนานมากขึน้ 

 
     

29.  การจัดการ การวางแผน และการนําเสนอกลยทุธใ์นการทําธุรกจิระดับโลกของเรา       
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 จดุประสงคข์องการประมวลผล  

สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย 
เราไดรั้บอนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเนือ่งจาก... 

คณุใหค้วามยนิ
ยอมในการประม

วลผล 
 

จําเป็นตอ้งทําส ั
ญญากบัคณุ 

 

เราจําเป็นตอ้งปฏบัิ
ตติามภาระผกูพนั
ทางกฎหมาย 

จําเป็นสําหรับผลป
ระโยชนท์ีถ่กูตอ้ง
ตามกฎหมายขอ
งเราหรอืของบคุค

ลทีส่าม 

จําเป็นตอ้งปกป้อ
งผลประโยชนท์ี่
สําคญัของคณุ(ห
รอืของบคุคลอืน่) 

30.  การสนับสนุนและรักษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยขีองเรา       
31.  สนับสนุนการขาย การโอน 

หรอืควบรวมกจิการหรอืทรัพยส์นิของเราบางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืเกีย่วเนือ่งกับเขา้ซือ้ธุรกจิหรอืโดยธุรกจิอืน่ 
(หมายเหต:ุ โปรดดตูารางแนบทา้ยที ่2)  
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ตารางแนบทา้ยที ่2 

ขอ้มลูสว่นบคุคลหมวดหมูพ่เิศษ - กจิกรรมการประมวลผลและสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย 

** หมายเหต:ุ ในกรณีทีเ่หมาะสมตามกฎหมาย เราจะพึง่พาการยนิยอมืใ้หโ้ดยชดัแจง้ตามพืน้ฐานตามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของขอ้มลูหมวดหมูพ่เิศษของคณุ 
แตอ่าจขึน้อยูก่ับสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายอืน่ๆ ทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง โปรดอา่นบทนําใน ตารางแนบทา้ยที ่1 เพือ่เป็นแนวทางในแนวทางทีเ่ฉพาะเจาะจงในบางประเทศสําหรับการยนิยอม 
(ซึง่มผีลบังคับใชอ้ยา่งเทา่เทยีมกันกับความยนิยอมอยา่งชดัแจง้ในทีน่ี)้  

ในประเทศรัสเซยีเราจะพึง่พาการยนิยอมอยา่งชดัแจง้ตามสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายสําหรับการประมวลผลรปูภาพ/ภาพถา่ยของคณุ รวมทัง้การประมวลผลขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นของคณุ  

*** ในสหภาพยโุรป - จะพึง่พาความยนิยอมทีใ่หโ้ดยชดัแจง้ในสถานการณ์ทีจํ่ากัดทีร่ะบไุวด้า้นลา่งเทา่นัน้ โดยสว่นใหญ่แลว้ ในสหภาพยโุรป 
เราจะพึง่พาสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายอืน่ๆ สําหรับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทพเิศษของคณุดังทีร่ะบไุวใ้นตารางดา้นล่าง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ทีท่ีก่ารประมวลผลเป็นสิง่จําเป็นสําหรับ: สทิธแิละขอ้ผกูพันของเราในดา้นการจา้งงานและประกันสังคม การกําหนด การบังคับใช ้หรอืการป้องกันการเรยีกรอ้งทางกฎหมาย 
และ/หรอืเหตผุลดา้นประโยชนต์อ่สาธารณะ ในบรรดาสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายทีกํ่าหนดไวด้า้นลา่ง  

 

 จดุประสงคข์องการประมวลผล 

หมวดหมูพ่เิศษ - สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย 
เราไดรั้บอนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเนือ่งจาก... 

 

คณุใหค้วามยนิยอมโ
ดยชดัแจง้ในเรือ่งการ
ประมวลผล 

จําเป็นสําหรับภาระหนา้ที่
และสทิธขิองคณุ/ของเราใ
นดา้นการจา้งงานและปร
ะกนัสงัคมและกฎหมายก
ารคุม้ครองสงัคม 

จําเป็นตอ้งปกป้องผลป
ระโยชนท์ ีสํ่าคญัของข ้
อมลูหรอืบคุคลทีค่ณุหรื
อพวกเขาไมส่ามารถให ้
ความยนิยอมทางรา่งกา
ยหรอืทางกฎหมายได ้

จําเป็นตอ้งมกีารกําหนด 
การบงัคบัใช ้
หรอืการป้องกนัการเรยี
กรอ้งตามกฎหมาย 

จําเป็นสําหรับเหตผุลใน
เรือ่งผลประโยชนข์อง
สาธารณะทีสํ่าคญั 

จําเป็นสําหรับป้องกนัห
รอือาชวีเวชศาสตรส์ํา
หรับการประเมนิความส
ามารถในการทํางานขอ
งพนักงาน 

a) การสรรหาบคุลากรและการวางแผนกําลงัคน   

1.  การดําเนนิการตรวจสอบยนืยันและการกรองขา่ว 
รวมถงึการตรวจสอบประวัตอิาชญากรรมและการตรวจ
สอบเครดติตามทีก่ฎหมายกําหนด 

     
 

2.  การตรวจสอบภมูหิลัง การตรวจสอบยนืยัน 
และการกรองขา่วทีไ่มจํ่าเป็นตามกฎหมาย 
แตจํ่าเป็นสําหรับเราในการประเมนิความเหมาะสมขอ
งคณุสําหรับบทบาทหนา้ทีข่องคณุ 

     

 

b) การจดัการและการบรหิารการรบัสมคัรงานท ัว่ไป  
3.  การจัดการความรับผดิชอบดา้นสขุอนามัยและความป

ลอดภัยของเรา       

4.  การกําหนดการปรับเปลีย่นใดๆ 
ทีจํ่าเป็นเพือ่ใหค้ณุสามารถดําเนนิการตามบทบาทห
นา้ทีไ่ดไ้ด ้
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 จดุประสงคข์องการประมวลผล 

หมวดหมูพ่เิศษ - สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย 
เราไดรั้บอนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเนือ่งจาก... 

 

คณุใหค้วามยนิยอมโ
ดยชดัแจง้ในเรือ่งการ
ประมวลผล 

จําเป็นสําหรับภาระหนา้ที่
และสทิธขิองคณุ/ของเราใ
นดา้นการจา้งงานและปร
ะกนัสงัคมและกฎหมายก
ารคุม้ครองสงัคม 

จําเป็นตอ้งปกป้องผลป
ระโยชนท์ ีสํ่าคญัของข ้
อมลูหรอืบคุคลทีค่ณุหรื
อพวกเขาไมส่ามารถให ้
ความยนิยอมทางรา่งกา
ยหรอืทางกฎหมายได ้

จําเป็นตอ้งมกีารกําหนด 
การบงัคบัใช ้
หรอืการป้องกนัการเรยี
กรอ้งตามกฎหมาย 

จําเป็นสําหรับเหตผุลใน
เรือ่งผลประโยชนข์อง
สาธารณะทีสํ่าคญั 

จําเป็นสําหรับป้องกนัห
รอือาชวีเวชศาสตรส์ํา
หรับการประเมนิความส
ามารถในการทํางานขอ
งพนักงาน 

c) การรกัษาความปลอดภยัและการกํากบัดแูล   
5.  การระบแุละการตรวจสอบตัวตนของผูส้มัครและบคุค

ลอืน่ๆ       

6.  การระบ ุ การสบืสวน 
และบรรเทาตามขอ้สงสัยการใชท้รัพยส์นิ ระบบ 
และแพลตฟอรม์ของ LyondellBasell ทีไ่มเ่หมาะสม 

     
 

7.  กําหนดผูต้ดิตอ่ฉุกเฉนิทีม่อียูแ่ละเป็นไปไดใ้นกรณีฉุก
เฉนิ      

 

d) การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบและความร ั
บผดิชอบ 

  

8.  การจัดการและการบรหิารรายงานโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกั
นของเรา       

9.  การตอบสนองตอ่คําขอทีม่ผีลผกูพันหรอืหมายคน้หรื
อคําสั่งศาล หน่วยงานรัฐบาล 
หน่วยงานกํากับดูแลและ/หรอืหน่วยงานบังคับใชก้ฎ
หมายและหน่วยงานอืน่ๆ หรอืการแบง่ปันขอ้มลู 
(บนพืน้ฐานความสมัครใจ) ในแบบเดยีวกัน  

     

 

10.  การตอบสนองตอ่คํารอ้งทีไ่มผ่กูพันหรอืหมายคน้หรอื
คําสั่งศาล หน่วยงานรัฐบาล 
หน่วยงานกํากับดูแลและ/หรอืหน่วยและเจา้หนา้ทีบั่ง
คับใชก้ฎหมาย 

     

 

11.  ปฏบัิตติามคําสั่งตามทีไ่ดรั้บแจง้ทีเ่กดิจากกระบวนกา
รทางแพง่       

 

12.  การตรวจสอบ ประเมนิ สาธติ ตรวจตดิตาม ปรับปรงุ 
รายงานการปฏบัิตติามขอ้กําหนดตามกฎหมายและก
ฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของ LyondellBasell      
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 จดุประสงคข์องการประมวลผล 

หมวดหมูพ่เิศษ - สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย 
เราไดรั้บอนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเนือ่งจาก... 

 

คณุใหค้วามยนิยอมโ
ดยชดัแจง้ในเรือ่งการ
ประมวลผล 

จําเป็นสําหรับภาระหนา้ที่
และสทิธขิองคณุ/ของเราใ
นดา้นการจา้งงานและปร
ะกนัสงัคมและกฎหมายก
ารคุม้ครองสงัคม 

จําเป็นตอ้งปกป้องผลป
ระโยชนท์ ีสํ่าคญัของข ้
อมลูหรอืบคุคลทีค่ณุหรื
อพวกเขาไมส่ามารถให ้
ความยนิยอมทางรา่งกา
ยหรอืทางกฎหมายได ้

จําเป็นตอ้งมกีารกําหนด 
การบงัคบัใช ้
หรอืการป้องกนัการเรยี
กรอ้งตามกฎหมาย 

จําเป็นสําหรับเหตผุลใน
เรือ่งผลประโยชนข์อง
สาธารณะทีสํ่าคญั 

จําเป็นสําหรับป้องกนัห
รอือาชวีเวชศาสตรส์ํา
หรับการประเมนิความส
ามารถในการทํางานขอ
งพนักงาน 

13.  การตรวจสอบ ประเมนิ สาธติ ตรวจตดิตาม ปรับปรงุ 
รายงาน และปฏบัิตติามขอ้กําหนดของ 
LyondellBasell 
ดว้ยแนวปฏบัิตแิละการกํากับดูแลกจิการทีด่ ี

     

 

e) การดาํเนนิธุรกจิประจาํวนั  
14.  สนับสนุนการขาย การโอน 

หรอืควบรวมกจิการหรอืทรัพยส์นิของเราบางสว่นหรอื
ทัง้หมด 
หรอืเกีย่วเนือ่งกับเขา้ซือ้ธุรกจิหรอืโดยธุรกจิอืน่ 
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ตารางแนบทา้ยที ่3 

สทิธขิองคณุเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

** หมายเหต:ุ ขึน้อยูก่ับประเทศทีค่ณุทํางานและกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีบั่งคับใชใ้นประเทศนัน้ คณุอาจสามารถเขา้ถงึไดเ้พยีงบางสว่นของสทิธทิีแ่สดงในรายการดา้นลา่งนีเ้ทา่นัน้  

สทิธขิองคณุ หมายความวา่อยา่งไร ขอ้จาํกดัและเงือ่นไขเกีย่วกบัสทิธขิองคณุ 

สทิธใินการเขา้ถงึ  ภายใตเ้งือ่นไขบางอยา่ง คณุมสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
(ซึง่สว่นใหญเ่รยีกเป็นทีรู่จั้กกนัในชือ่การสง่ "คําขอเขา้ถงึขอ้มลู")  

ถา้เป็นไปได ้
คณุควรระบปุระเภทของขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการดเูพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มลูของเราเ
ป็นไปตามทีค่ณุคาดหวงั  
 
เราตอ้งสามารถตรวจสอบตวัตนของคณุได*้ 
 
เราอาจปฏเิสธคําขอเขา้ถงึขอ้มลูโดยขึน้อยูก่บัสถานการณ์ของคําขอ ตวัอยา่งเชน่ 
คณุอาจไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้
(เวน้แตจ่ะไดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่โดยกฎหมายทีบ่งัคบัใช)้ ถา้: 
 

• ภาระหรอืคา่ใชจ้า่ยในการจัดหาการเขา้ถงึจะไมต่รงกบัสดัสว่นความเสีย่งขอ
งคณุซึง่เป็นผูร้อ้งขอ (โปรดทราบ: 
ขอ้ยกเวน้นีไ้มส่ามารถใชไ้ดใ้นประเทศบราซลิ) 

• สทิธหิรอืผลประโยชนข์องบคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชค่ณุจะถกูละเมดิ เชน่ 
หากการเขา้ถงึเป็นการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอืน่ 

• การเขา้ถงึจะเป็นการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ราไดดํ้าเนนิการเพือ่ป้องกนัการเปิดเผ
ยขอ้มลูเนือ่งจากการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการจะชว่ยเหลอืคูแ่ขง่ในตลาด 
(ขอ้มลูลบัดา้นการพาณชิย)์ เชน่ 
ขอ้มลูลบัดา้นการพาณชิยไ์มส่ามารถแยกออกจากขอ้มลูสว่นบคุคลไดง้า่ย  

• อาจมกีารแทรกแซงการดําเนนิการหรอืการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
รวมถงึการป้องกนั, 
การสบืสวนหรอืการตรวจพบความผดิหรอืสทิธใินการพจิารณาคดดีว้ยความเ
ป็นธรรม 

• การสบืสวนหรอืการรอ้งเรยีนทีดํ่าเนนิการโดยเราจะไดร้ับผลกระทบ 
• ความลบัใดๆ 

ทีอ่าจจําเป็นสําหรับระยะเวลาทีจํ่ากดัซึง่เกีย่วเนือ่งกบัการบรหิารพนักงานข
องเรา (เชน่ 
การวางแผนสบืทอดตําแหนง่และการปรับองคก์รหรอืเกีย่วขอ้งกบัการตรวจติ
ดตาม การสบืสวน 
หรอืการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการดา้นเศรษฐกจิ
หรอืการเงนิทีม่คีณุภาพ) 

• ศาลหรอืหน่วยงานอืน่ทีม่เีขตอํานาจทีเ่หมาะสม 
มคํีาสัง่วา่เราไมจํ่าเป็นตอ้งจัดใหม้กีารเขา้ถงึ 
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• เป็นการละเมดิกฎหมาย หรอืเอกสทิธิห์รอืขอ้ผกูพนัทางอาชพีอืน่ๆ หรอื 
• ไมม่ขีอ้กําหนดทางกฎหมายใหเ้ราตอ้งใหส้ทิธิก์ารเขา้ถงึดงักลา่ว 

รวมถงึเนือ่งจากขอ้กําหนดทางกฎหมายในทอ้งถิน่สําหรับคําขอเขา้ถงึขอ้มลู
ทีถ่กูตอ้งทีไ่มไ่ดร้ับการตอบสนอง 

 
เราอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการบรหิารจากคณุหากคําขอเขา้ถงึขอ้มลูมากเกนิไปหรอื
ไมพ่บเหตผุล 
(จํากดัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยจรงิทีจํ่าเป็นเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลทีข่อในรปูแบ
บทีต่อ้งการได)้ เวน้ไวแ้ตม่กีฎหมายอืน่ๆ กําหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่  

สทิธใินการโอนยา้ยขอ้มลู  ภายใตเ้งือ่นไขบางประการ 
คณุมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุไดม้อบใหก้บัเราและประมวลผล
โดยเราโดยวธิกีารอตัโนมตั ิ
ในรปูแบบทีเ่ป็นโครงสรา้งสามารถอา่นไดโ้ดยใชเ้ครือ่งทีใ่ชก้นัทัว่ไป  
 

หากคณุใชส้ทิธิน์ี ้คณุควรระบปุระเภทของขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการรับ 
(และเราควรสง่ไปทีไ่หน) 
หากเป็นไปไดเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มลูของเราเป็นไปตามทีค่ณุคาดหวงั 
สทิธิน์ีม้ผีลเฉพาะในกรณีทีก่ารประมวลผลขึน้อยูก่บัความยนิยอมของคณุหรอืในสญัญา
ระหวา่งเรากบัคณุ และเมือ่การประมวลผลดําเนนิการโดยวธิอีตัโนมตั ิ(เชน่ 
ไมใ่ชส่ําหรับบนัทกึบนกระดาษ) 
ครอบคลมุเฉพาะขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดใ้หไ้วก้บัเราเทา่นัน้  

สทิธเิก ีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่
มถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบรูณ ์

คณุสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งหรอืความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลูสว่
นบคุคลของคณุและแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืตามความเหมาะสม 
คณุมหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการชว่ยใหเ้ราเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุใหถ้กู
ตอ้งและเป็นปัจจบุนั  
เราขอแนะนําใหค้ณุแจง้ใหเ้ราทราบเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงใดๆ 
เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทนัททีีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดการตดิตอ่ หมายเลขโทรศพัท ์
สถานะการเขา้เมอืงของคณุ  

โปรดตรวจสอบกอ่นเสมอวา่มเีครือ่งมอืแบบชว่ยเหลอืตวัเองหรอืไมเ่พือ่แกไ้ขขอ้มลูสว่
นบคุคลทีเ่ราดําเนนิการเกีย่วกบัคณุ 
สทิธิน์ีใ้ชก้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเทา่นัน้ เมือ่ใชส้ทิธนิี ้
โปรดระบใุหช้ดัเจนทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ 

สทิธิใ์นการคดัคา้นหรอืจํากดักา
รประมวลผลขอ้มลูของเรา 

ภายใตเ้งือ่นไขบางอยา่ง 
คณุมสีทิธิท์ ีจ่ะคดัคา้นหรอืขอใหเ้ราจํากดัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลข
องคณุได ้
 
โปรดทราบวา่ 
ในประเทศเวยีดนามอาจรวมถงึสทิธใินการหา้มไมใ่หเ้ราใหข้อ้มลูสว่
นตวัแกบ่คุคลทีส่ามตามทีก่ําหนด 

สทิธิน์ีส้ามารถใชไ้ดเ้มือ่การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเป็นสิง่จําเป็นสําหรับผ
ลประโยชนท์ีถ่กูตอ้งตามกฎหมายของเรา 
คณุสามารถคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของเราเพือ่วตัถปุระสงคด์า้นการตล
าดทางตรงหรอืในกรณีอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายกาํหนดได ้ 

สทิธิใ์นการลบ ภายใตเ้งือ่นไขบางอยา่ง คณุมสีทิธิท์ ีจ่ะลบขอ้มลูสว่นตวัของคณุ 
(หรอืทีเ่รยีกวา่"สทิธทิีจ่ะถกูลมื") เชน่ 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไมจํ่าเป็นสําหรับวตัถปุระสงคต์ามทีเ่ราเก็บรวบรวม
อกีตอ่ไป 
ในกรณีทีก่ารประมวลผลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นเรือ่งผดิกฎหมายหรอืมกีฎหมายบงั
คบัใหต้อ้งลบขอ้มลูสว่นบคุคล 
หรอืถา้คณุใชส้ทิธอินัชอบธรรมเพือ่คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล
ของคณุ 

เราตอ้งสามารถตรวจสอบตวัตนของคณุได*้ 
 
เราอาจไมอ่ยูใ่นฐานะทีจ่ะลบขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุได ้ตวัอยา่งเชน่: 

• เราจําเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดตามกฎหมาย 
• เราจําเป็นตอ้งใชห้รอืตอ่สูก้บัการถกูเรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
• เราจําเป็นตอ้งใชใ้นดา้นเสรภีาพในการแสดงออกและขอ้มลู 
• เราตอ้งการใชใ้นการดําเนนิการทีเ่ป็น "ประโยชนต์อ่สาธารณะ" 
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• เราจําเป็นตอ้งเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้พือ่ประโยชนข์องสาธารณะหรอืเพือ่วั
ตถปุระสงคใ์นการวจัิยทางวทิยาศาสตร ์ ประวตัศิาสตร ์ หรอืสถติ ิ
หากวตัถปุระสงคด์งักลา่วจะมคีวามบกพรอ่งอยา่งรา้ยแรงเนือ่งจากการลบข ้
อมลูสว่นบคุคล หรอื  

ไมม่สีทิธิท์ ีจ่ะขอลบภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใชก้บัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของเ
รา  

สทิธใินการเพกิถอนการใหค้วา
มยนิยอม 

ในขณะทีก่ารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุของเราขึน้อยูก่บัความยนิ
ยอมของคณุ 
คณุมสีทิธิท์ ีจ่ะเพกิถอนการใหค้วามยนิยอมของคณุไดต้ลอดเวลา 

หากคณุเพกิถอนความยนิยอม 
การดําเนนิการนีจ้ะมผีลตอ่การประมวลผลในอนาคตเทา่นัน้ 
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