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ใหความใสใจในเรือ
่ งความเปนสวนตัวของขอมูลของคุณ
และมุงมั่นที่จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณ
โดยใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่เปนธรรมเกี่ยวกับขอมูล และกฎหมายวาดวยความเปนสวนตัวของขอมูลที่บังคับใช

บทนํา
เพื่อเปนเครือ
่ งบงบอกถึงปณิธานที่เรามีตอ
 เรือ
่ งความเปนสวนตัว เราจึงรับเอาชุดของกฎองคกรที่ตองปฏิบัติตาม (“BCR”)
มาใช
กฎเหลานี้ประกอบดวยปณิธานในทั่วโลกของเราที่มีตอ
 เรือ
่ งความเปนสวนตัว
รวมทั้งนโยบายของเราทีเ่ กีย
่ วกับการถายโอนขอมูลสวนบุคคลและสิทธิ์ในความเปนสวนตัวของบุคคลทีเ่ ชื่อมโยงกัน
โดยมีจด
ุ ประสงคเพือ
่ ใหขอมูลสวนบุคคลของคุณไดรับการปกปองในขณะที่ไดรับการประมวลผลโดยบริษัทในเครือของเรา
BCR เหลานิอ
้ นุมัติโดยหนวยงานคุมครองขอมูลของยุโรป (European Data Protection Authorities)

ขอบเขต
คําประกาศนี้อธิบายวิธีการที่

Adient

ดําเนินการจัดการขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน

ผูสมัคร

พนักงานฝกหัด

อดีตพนักงาน
ผูอยูในอุปการะ
ผูรับประโยชน
ผูรับเหมา
ที่ปรึกษา
และพนักงานของหนวยงานตัวแทนชั่วคราวในการดําเนินกิจกรรมของฝายทรัพยากรบุคคลและเพือ
่ จุดประสงคที่กําหนดไว
ในคําประกาศนี้
เราอาจมีการแกไขคําประกาศนีเ้ ปนครัง้ คราว
หากจําเปนตองดําเนินการ
อาจมีคําประกาศอื่นๆ
ที่เปนสวนเสริมของคําประกาศนี้ตามที่จาํ เปน
เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับในทองถิ่นในประเทศที่คุณอาศัยอยู
หรือในประเทศที่มีขอ
 ตกลงการเปนตัวแทนของพนักงานอยู

การเก็บรวบรวมและการใชขอ
 มูลสวนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณเพือ
่ บริหารการจางงานหรือความสัมพันธตามสัญญาของเราทีม
่ ีกับคุณและเพือ
่
จุดประสงคตามที่ระบุไวดา นลาง เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ซึ่งอาจเปนโดยตรงจากคุณ หรือจากบุคคลภายนอก
รวมทั้งฐานขอมูลสาธารณะ
แพลตฟอรมสือ
่ สังคม
หรือบริษัทสรรหาบุคลากร
เราอาจเก็บรวบรวม
ใช
และถายโอนขอมูลสวนบุคคลของคุณผานระบบการดําเนินการขอมูลแบบอัตโนมัติ
เราไดกําหนดหนาที่ในการดําเนินการขอมูลเปนประจํา
และการบริหารจัดการสิทธิประโยชนตา งๆ)
หรือเปนแบบเฉพาะกิจ

(เชน

นอกจากนี้

(เชน

และ/หรือผานเอกสาร

การดําเนินการขอมูลสําหรับบัญชีเงินเดือนปกติ
เรายังประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนครั้งคราว

เมื่อมีการพิจารณาพนักงานสําหรับตําแหนงใหมที่เฉพาะเจาะจง

หรือในบริบทการเปลีย
่ นแปลงสถานภาพการสมรสของพนักงาน)
เราอาจรวบรวมขอมูลสวนบุคคลในประเภทดังตอไปนี้:
•
•
•
•

ขอมูลการระบุตว
ั ตน เชน ชื่อของคุณ ที่อยูบาน วันเกิด เพศ ภาพถายที่เกีย
่ วของกับงาน และหมายเลขโทรศัพทบาน
หมายเลขประจําตัวทีห
่ นวยงานรัฐเปนผูออกให
เชน
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนสําหรับวัตถุประสงคดา นบัญชีเงินเดือน
การอพยพ สิทธิในการทํางาน และสถานะการอยูอาศัย
รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวและรายละเอียดผูที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
ปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2018

หนา 1

•
•
•

ขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับงาน เชน จํานวนปที่ทํางาน ที่ตั้งสํานักงาน รหัสการจางงาน ประวัติการทํางาน การลาพักรอน
และขอมูลสัญญาจางงาน
ขอมูลดานการศึกษาและการฝกอบรม เชน รางวัลดานการศึกษาที่ไดรับ ใบรับรองและใบอนุญาต ประวัตเิ กี่ยวกับอาชีพ
และการเขารวมการฝกอบรมภายในองคกร
ขอมูลเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานและผลการปฏิบัติงาน เชน วัตถุประสงค การประเมิน ความคิดเห็น ผลตอบรับ
ประวัตด
ิ านอาชีพ
อุปกรณในการทํางาน
อาชีพ
และการวางแผนการรับชวงตอ
ทักษะและความสามารถ
รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกีย
่ วของกับงาน

•

ขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับการใชทรัพยสินของ Adient ของคุณ และการบริหารกิจกรรมการปฏิบัติงาน

•

ขอมูลทีจ
่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติตามกฎและการจัดการความเสีย
่ ง เชน ประวัติทางวินย
ั รายงานการตรวจสอบภูมห
ิ ลัง
และขอมูลการรักษาความปลอดภัย และ
บัญชีเงินเดือนและการจายเงิน หรือขอมูลทีเ่ กี่ยวกับสิทธิประโยชน เชน เงินเดือนและขอมูลการประกัน ผูอยูในอุปการะ
หมายเลขประกันสังคม
หรือหมายเลขผูเ สียภาษี
รายละเอียดบัญชีธนาคาร
และขอมูลสิทธิประโยชนที่เกีย
่ วกับการจางงาน

•

วัตถุประสงคของการประมวลผล
เราจะดําเนินการขอมูลสวนบุคคลของคุณเพือ
่ วัตถุประสงคตอไปนี้:

•
•
•
•

การวางแผนแรงงาน การสรรหา และการจัดหาพนักงาน
การบริหารแรงงาน บัญชีเงินเดือน ผลตอบแทน และโครงการสวัสดิการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู และการพัฒนา
ความกาวหนาและการวางแผนการรับชวงตอ
การปกปองทางกฎหมายและการกํากับดูแล
รวมทั้งการปฏิบัติตามคําขอขอมูลของหนวยงานของรัฐ
สิทธิ์ในการครอบครองทรัพยของผูอื่น การสงหมายยึดทรัพย และการกํากับดูแลดานภาษี
การจัดการสถานที่ทํางาน
เชน
โครงการการเดินทางและคาใชจาย
และโครงการสุขภาพและความปลอดภัยภายในองคกร
การบริหารกิจกรรมการปฏิบต
ั ิการ รวมทั้งกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของกับการผลิต
การบริหารระบบสารสนเทศ
การรายงานภายใน
การตรวจสอบ

•

เพื่อปกปอง Adient สถานที่ทาํ งาน และสาธารณะจากการบาดเจ็บ การโจรกรรม ความรับผิดทางกฎหมาย การฉอโกง

•

การใชในทางที่ผด
ิ
หรือการคุกคามตอความปลอดภัยของเครือขาย การสือ
่ สาร
และโครงสรางพื้นฐานของเรา และ
วัตถุประสงคอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจในดานกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติ

•
•
•
•
•
•

ระบบ

สิ่งอํานวยความสะดวก

พื้นฐานดานกฎหมายสําหรับการประมวลผล
การใชงานขอมูลสวนบุคคลในลักษณะเหลานีย
้ ด
ึ ตามหนึ่งในพื้นฐานดานกฎหมายดังตอไปนี้ ตามที่เกี่ยวของ:
•

ความจําเปนในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเพือ
่ การดําเนินการตามสัญญาการจางงานของเรา
หรือเพือ
่ ดําเนินขั้นตอนในการเขารวมทําสัญญากับคุณ

•

ภาระผูกพันทางกฏหมายของ Adient ในฐานะของนายจาง

•

ผลประโยชนทางธุรกิจที่ชอบดวยกฎหมายของ

Adient

รวมทั้งการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทั่วไป

การดําเนินธุรกิจทั่วไป
การเปดเผยวัตถุประสงคของการตรวจสอบและการรายงาน
การสืบสวนเปนการภายใน
ขอผูกมัดตามสัญญาที่มีกับบุคคลภายนอก
การจัดการความปลอดภัยของเครือขายและระบบสารสนทเศ
และการปกปองทรัพยสินของ Adient และ
•

ในบางสถานการณทเี่ ฉพาะและจํากัด รวมถึงคํายินยอมของคุณ
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ขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออน
นอกจากนี้
เรายังอาจดําเนินการขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน
หากจําเปน
สําหรับวัตถุประสงคทางธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย
หรือหากกําหนดใหตอ
 งปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับ
ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนจะไมถูกเก็บรวบรวม
ดําเนินการ
หรือถายโอน
เวนแตจะมีการกําหนดกลไกการปองกันความเปนสวนตัวทีเ่ พียงพอ
และหลังจากที่ไดรับความยินยอมดวยการบอกกลาวของคุณเปนครั้งแรก ในกรณีที่กฎหมายกําหนด

การเปดเผยและประเภทของผูร บ
ั
เราอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมายแก:
•

หนวยงาน

บริษัทรวมทุน

ผูรับจางชวง

ผูจําหนาย

หรือผูจด
ั หาสินคารายอื่นๆ

ของ

Adient

ซึ่งใหบริการในนามของเราตามวัตถุประสงคขา งตน
•
•
•
•

องคกรที่กอตั้งขึ้นใหมหรือทีเ่ ขาถือสิทธิ

หาก

Adient

มีสว
 นเกีย
่ วของในการควบรวมกิจการ

ขาย

หรือถายโอนธุรกิจบางสวนหรือทั้งหมด
ผูรับรายใดก็ตาม
หากเรามีความจําเปนทางกฎหมายที่จะตองดําเนินการนั้น
เชน
ตามคําสั่งศาลหรือกฎหมายทีบ
่ ังคับใช
ผูรับรายใดก็ตามโดยความยินยอมของคุณ
เชน
เพื่อการตรวจสอบความถูกตองในการจางงาน
หรือเงินกูยืมจากธนาคาร เปนตน หรือ
ผูรับรายใดก็ตาม เมื่อมีความจําเปนอยางสมเหตุสมผล เชน ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเปนอันตรายถึงชีวิต

การถายโอนขอมูลระหวางประเทศ

ขอมูลสวนบุคคลของคุณอาจถูกถายโอนไปนอกประเทศทีค
่ ุณทํางานอยู
รวมถึงไปยังประเทศที่ไมไดมก
ี ารจัดเตรียมการปองกันในระดับเดียวกันสําหรับขอมูลสวนบุคคลของคุณ

Adient

มุงมั่นที่จะปกปองความเปนสวนตัวและการเก็บรักษาความลับขอมูลสวนบุคคลของคุณ เมือ
่ มีการถายโอนขอมูลนั้น
หากคุณเปนผูพักอาศัยของ

EEA

เราอาจถายโอนขอมูลสวนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปยังไมพบวามอบการปกปองอยางเพียงพอ
เมื่อมีการถายโอนขอมูลในลักษณะนีเ้ กิดขึ้น
เราจะดูแลใหมีการมอบการปกปองที่เพียงพอ
ไมวาจะผานทางการจัดทําสัญญาอยางเหมาะสมหรือตามที่กําหนดโดยกฎหมาย
Adient

ไดรับเอากฎองคกรที่ตอ
 งปฏิบต
ั ิตาม

ซึ่งผานการอนุมัติโดยหนวยงานคุมครองขอมูลของยุโรปทีเ่ กี่ยวของ

(BCR)
BCR

มาใช
ชวยมอบความมัน
่ ใจวา

ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานที่ไดรับความคุมครองใน

EEA

จะไดรับการปกปองในระหวางที่ดําเนินการประมวลผลโดยบริษัทในเครือของเรา
หากตองการดูกฎองคกรที่ตองปฏิบัติตามของเรา โปรดติดตามลิงกดังตอไปนี้: www.adient.com/dataprivacy

ความถูกตอง

เราใชขั้นตอนทีเ่ หมาะสมในการรับรองวาขอมูลสวนบุคคลมีความถูกตอง
สมบูรณ
และเปนปจจุบัน
โปรดทราบวา
คุณไดรวมรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลของคุณ
โปรดแจงฝายทรัพยากรบุคคลถึงการเปลีย
่ นแปลงใดๆ
ในขอมูลสวนบุคคลของคุณ
หรือผูรับประโยชน
หรือผูอ
 ยูในอุปการะของคุณ
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สิทธิใ์ นขอมูลสวนบุคคลของคุณ
การเขาถึง การแกไข และการสง
Adient

ไดตามความเหมาะสม

คุณสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตัวคุณที่จัดเก็บไวในแฟมของ
คุณยังมีสิทธิ์รอ
 งขอใหเราแกไขขอมูลสวนบุคคลทีไ
่ มครบถวน

ไมเที่ยงตรง

หรือลาสมัยไดอีกดวย
ภายในขอบเขตที่กําหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช
คุณยังอาจรองขอใหเราสงขอมูลสวนบุคคลที่คุณระบุใหแกเราไปใหแกคุณหรือบริษัทอื่นได
การคัดคาน

เราเคารพในสิทธิข
์ องคุณที่จะดําเนินการคัดคานการใชงานหรือการเปดเผยใดๆ

ซึ่งขอมูลสวนบุคคลของคุณที่

(i)

ไมจําเปนสําหรับการดําเนินการตามขอผูกมัดของสัญญา

ไมไดกําหนดโดยกฎหมาย
(สัญญาการจางงานของคุณ)

ไมมีความจําเปนในการตอบสนองความตองการที่ชอบดวยกฎหมายของ

Adient

(ii)
หรือ

(iii)

ในฐานะของนายจาง

(เชน

การเปดเผยดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทั่วไปเพื่อจุดประสงคในการตรวจสอบและรายงาน
การสืบสวนเปนการภายใน
การจัดการเครือขายและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หรือการปกปองทรัพยสินของ Adient) หากคุณคัดคาน เราจะทํางานรวมกับคุณเพือ
่ คนหาการผอนปรนที่เหมาะสม
คุณยังอาจถอนคํายินยอมของคุณไดตลอดเวลาในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการทีเ่ ราดําเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุ
คคลตามคํายินยอมของคุณ
่ ังคับใช
การลบ คุณยังอาจรองขอใหลบขอมูลสวนบุคคลของคุณ ตามที่กําหนดโดยกฎหมายทีบ

ยกตัวอยางเชน
ใชกับกรณีที่ขอมูลของคุณลาสมัย
กรณีที่การประมวลผลเปนสิ่งไมจําเปนหรือผิดกฎหมาย
กรณีที่คุณถอนคํายินยอมของคุณสําหรับการดําเนินการประมวลผลของเราตามคํายินยอมนี้
หรือกรณีทเี่ ราตัดสินวา เราควรพิจารณาการคัดคานที่คณ
ุ มีตอการประมวลผลของเรา
ในบางสถานการณ
เราอาจจําเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของคุณไวตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพือ
่ การจัดใหมี
ใช
หรือปกปองการอางสิทธิ์ตามกฎหมาย
ในลักษณะที่คลายคลึงกันและในกรณีที่กําหนดไวโดยกฎหมายที่บังคับใช
การจํากัดขอบเขตการประมวลผล
คุณอาจขอใหเราจํากัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณในขณะทีเ่ รากําลังดําเนินการตอบสนองคําขอหรือ
คํารองเรียนของคุณทีเ่ กี่ยวของกับ

(i)

ความเที่ยงตรงของขอมูลสวนบุคคลของคุณ

ผลประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของเราในการประมวลผลขอมูลนี้

(ii)
(iii)

ความถูกตองตามกฎหมายของกิจกรรมการประมวลผลของเรา
คุณยังอาจรองขอใหเราจํากัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณ
หากคุณตองการใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อจุดประสงคในการฟองรอง
คุณอาจใชสิทธิเ์ หลานี้ไดโดยปราศจากคาใชจา ย
โดยติดตอกับสํานักงานดานความเปนสวนตัวของเราตามทีอ
่ ธิบายดานลาง

อยางไรก็ตาม

Adient

อาจคิดคาธรรมเนียมทีส
่ มเหตุสมผลหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําขอหากไมไดอยูบนหลักเหตุผลหรือมีระดับมากเกินไปอยา
งชัดเจน

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปนลักษณะการดําเนินการซ้ํา

ในบางสถานการณ

อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัตห
ิ รืออาจกําหนดขอบเขตของสิทธิ์ของคุณ
หากคําขอของคุณมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบเชิงลบตอสิทธิ์และเสรีภาพของ

Adient
ยกตัวอยางเชน

Adient

หรือผูอื่น

เปนผลเสียตอการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
เปนการแทรกแซงการฟองรองที่คางอยูห
 รือการฟองรองในอนาคต
หรือเปนการละเมิดกฎหมายทีบ
่ ังคับใช ในทุกกรณี คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นคํารองเรียนตอหนวยงานคุมครองขอมูล
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การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
Adient ระมัดระวังในการทีจ
่ ะปกปองขอมูลสวนบุคคลจากการสูญหาย การนําไปใชในทางที่ผิด และการเขาถึง การเปดเผย
การดัดแปลงแกไข และการทําลายโดยไมไดรับอนุญาต เราใชมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององคกรทีเ่ หมาะสม
เพื่อคุมครองระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของคุณไว
และเรามีสญ
ั ญาที่กาํ หนดใหผจ
ู ัดหาสินคาและผูใหบริการของเราตองปกปองขอมูลสวนบุคคลของคุณ

การเก็บรักษา

ขอมูลสวนบุคคลของคุณจะไดรับการเก็บรักษาไวนานเทาที่จําเปน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการที่ไดรวบรวมขอมูลนั้นมา
โดยทั่วไปแลวมักจะเปนระยะเวลาตามความสัมพันธที่ทาํ สัญญากัน
และสําหรับระยะเวลาตอจากนั้นตามที่กฎหมายกําหนดหรือไดรับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวของ
นโยบายการเก็บรักษาขอมูลของเราสะทอนถึงกฎขอบังคับที่บังคับใชเกี่ยวกับระยะเวลาการจํากัดและขอกําหนดดานกฎหม
าย

วิธก
ี ารติดตอเราและรับขอมูลเพิม
่ เติม

หากคุณมีคําถามใดๆ
เกี่ยวกับคําประกาศนี้
หรือหากคุณเชือ
่ วาขอมูลสวนบุคคลของคุณไมไดรับการจัดการโดยสอดคลองกับกฎหมายที่ใชบังคับหรือคําประกาศนี้
หรือหากคุณตองการใชสท
ิ ธิข
์ องคุณ คุณมีหลายทางเลือก:
•

ตรวจสอบ พอรทัลความเปนสวนตัว (Privacy Portal)
เพื่อระบุหาและติดตอกับผูรับผิดชอบงานการรักษาความเปนสวนตัวของขอมูลในทองถิ่นของคุณ

•

ติดตอสํานักงานดานความเปนสวนตัวที่ ae-privacy@adient.com หรือที่
Adient Belgium BVBA
De Kleetlaan 7b,
1831 Diegem,
Belgium

•

ปรึกษาปญหากับหัวหนางานของคุณหรือหัวหนางานหรือผูจัดการทานอื่น

•

ติดตอฝายทรัพยากรบุคคล

•

คุณยังสามารถติดตอสายดวนดานความซื่อสัตยสจ
ุ ริตของ Adient ไดตลอด 24 ชั่วโมง:
-

ยื่นรายงานออนไลนผา นอินเทอรเน็ต: adient.ethicspoint.com

-

ยื่นรายงานทางโทรศัพท: คุณจะเห็นรายการหมายเลขโทรฟรีสาํ หรับทุกประเทศที่ Adient ทําธุรกิจอยู
ในเว็บไซตadient.ethicspoint.com มีลามใหบริการในภาษาทองถิ่นเปนสวนใหญ
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