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คําประกาศเรื่องความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบคุคลสาํหรับพนักงานและผูสมัคร 

 
Adient plc (จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1) 
รวมท้ังบริษัทสาขาและบริษทัในเครือ (เรยีกรวมกันวา Adient, เรา, พวกเรา หรอืของเรา) 
ใหความใสใจในเรือ่งความเปนสวนตัวของขอมูลของคุณ และมุงม่ันท่ีจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณ 
โดยใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติท่ีเปนธรรมเก่ียวกับขอมูล และกฎหมายวาดวยความเปนสวนตัวของขอมูลท่ีบังคับใช  
 
บทนาํ 
เพ่ือเปนเครือ่งบงบอกถึงปณิธานท่ีเรามีตอเรือ่งความเปนสวนตัว เราจึงรับเอาชุดของกฎองคกรท่ีตองปฏิบัติตาม (“BCR”) 
มาใช กฎเหลาน้ีประกอบดวยปณธิานในท่ัวโลกของเราท่ีมีตอเรือ่งความเปนสวนตัว 
รวมท้ังนโยบายของเราท่ีเก่ียวกับการถายโอนขอมูลสวนบุคคลและสิทธิ์ในความเปนสวนตัวของบุคคลท่ีเช่ือมโยงกัน 
โดยมีจดุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของคุณไดรับการปกปองในขณะท่ีไดรับการประมวลผลโดยบริษัทในเครือของเรา 
BCR เหลาน้ิอนุมัติโดยหนวยงานคุมครองขอมูลของยุโรป (European Data Protection Authorities)  
 
ขอบเขต 
คําประกาศน้ีอธิบายวธิีการท่ี Adient ดาํเนินการจดัการขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ผูสมัคร พนักงานฝกหัด 
อดีตพนักงาน ผูอยูในอุปการะ ผูรับประโยชน ผูรับเหมา ท่ีปรึกษา 
และพนักงานของหนวยงานตัวแทนช่ัวคราวในการดําเนินกิจกรรมของฝายทรพัยากรบุคคลและเพ่ือจดุประสงคท่ีกําหนดไว
ในคําประกาศน้ี เราอาจมีการแกไขคําประกาศน้ีเปนครัง้คราว หากจําเปนตองดําเนินการ อาจมีคําประกาศอื่นๆ 
ท่ีเปนสวนเสริมของคําประกาศน้ีตามท่ีจาํเปน เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับในทองถ่ินในประเทศท่ีคุณอาศยัอยู 
หรือในประเทศท่ีมีขอตกลงการเปนตัวแทนของพนักงานอยู  
 
การเกบ็รวบรวมและการใชขอมลูสวนบคุคล 
เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณเพ่ือบริหารการจางงานหรอืความสมัพันธตามสญัญาของเราท่ีมีกับคุณและเพ่ือ
จุดประสงคตามท่ีระบุไวดานลาง  เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ซึ่งอาจเปนโดยตรงจากคุณ หรือจากบุคคลภายนอก 
รวมท้ังฐานขอมูลสาธารณะ แพลตฟอรมสือ่สังคม หรอืบริษัทสรรหาบุคลากร เราอาจเก็บรวบรวม ใช 
และถายโอนขอมูลสวนบุคคลของคุณผานระบบการดําเนินการขอมูลแบบอัตโนมัติ และ/หรือผานเอกสาร 
เราไดกําหนดหนาท่ีในการดาํเนินการขอมูลเปนประจาํ (เชน การดําเนินการขอมูลสําหรับบัญชีเงินเดือนปกติ 
และการบรหิารจดัการสิทธิประโยชนตางๆ) นอกจากน้ี เรายังประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนครั้งคราว 
หรือเปนแบบเฉพาะกิจ (เชน เม่ือมีการพิจารณาพนักงานสาํหรับตําแหนงใหมท่ีเฉพาะเจาะจง 
หรือในบริบทการเปลีย่นแปลงสถานภาพการสมรสของพนักงาน) 
 
เราอาจรวบรวมขอมูลสวนบุคคลในประเภทดังตอไปน้ี: 
 
• ขอมูลการระบุตัวตน เชน ช่ือของคุณ ท่ีอยูบาน วันเกิด เพศ ภาพถายท่ีเก่ียวของกับงาน และหมายเลขโทรศัพทบาน 
• หมายเลขประจาํตัวท่ีหนวยงานรัฐเปนผูออกให เชน 

หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชนสาํหรับวัตถุประสงคดานบัญชีเงินเดือน 
• การอพยพ สิทธิในการทํางาน และสถานะการอยูอาศยั 
• รายละเอยีดเก่ียวกับครอบครวัและรายละเอยีดผูท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 
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• ขอมูลท่ีเก่ียวของกับงาน เชน จํานวนปท่ีทํางาน ท่ีต้ังสํานักงาน รหัสการจางงาน ประวัติการทํางาน การลาพักรอน 
และขอมูลสัญญาจางงาน 

• ขอมูลดานการศึกษาและการฝกอบรม เชน รางวัลดานการศึกษาท่ีไดรับ ใบรับรองและใบอนุญาต ประวัติเก่ียวกับอาชีพ 
และการเขารวมการฝกอบรมภายในองคกร 

• ขอมูลเก่ียวกับการสรรหาพนักงานและผลการปฏิบัติงาน เชน วัตถุประสงค การประเมิน ความคิดเห็น ผลตอบรบั 
ประวัติดานอาชีพ อุปกรณในการทํางาน อาชีพ และการวางแผนการรับชวงตอ ทักษะและความสามารถ 
รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน 

• ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการใชทรัพยสินของ Adient ของคุณ และการบรหิารกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
• ขอมูลท่ีจําเปนสาํหรับการปฏบัิติตามกฎและการจดัการความเสีย่ง เชน ประวัติทางวินัย รายงานการตรวจสอบภูมิหลงั 

และขอมูลการรักษาความปลอดภัย และ 
• บัญชีเงินเดือนและการจายเงิน หรือขอมูลท่ีเก่ียวกับสิทธิประโยชน เชน เงินเดือนและขอมูลการประกัน ผูอยูในอุปการะ 

หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขผูเสียภาษ ี รายละเอยีดบัญชีธนาคาร 
และขอมูลสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวกับการจางงาน 

 
วัตถุประสงคของการประมวลผล 
เราจะดําเนินการขอมูลสวนบุคคลของคุณเพ่ือวัตถุประสงคตอไปน้ี:  
• การวางแผนแรงงาน การสรรหา และการจัดหาพนักงาน  
• การบริหารแรงงาน บัญชีเงินเดือน ผลตอบแทน และโครงการสวสัดิการ  
• การบริหารผลการปฏิบัติงาน การเรยีนรู และการพัฒนา  
• ความกาวหนาและการวางแผนการรับชวงตอ  
• การปกปองทางกฎหมายและการกํากับดูแล รวมท้ังการปฏิบัติตามคําขอขอมูลของหนวยงานของรฐั 

สิทธิ์ในการครอบครองทรัพยของผูอื่น การสงหมายยดึทรพัย และการกํากับดูแลดานภาษี  
• การจดัการสถานท่ีทํางาน เชน โครงการการเดินทางและคาใชจาย 

และโครงการสุขภาพและความปลอดภยัภายในองคกร  
• การบริหารกิจกรรมการปฏิบัติการ รวมท้ังกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการผลิต  
• การบริหารระบบสารสนเทศ 
• การรายงานภายใน  
• การตรวจสอบ  
• เพ่ือปกปอง Adient สถานท่ีทํางาน และสาธารณะจากการบาดเจ็บ การโจรกรรม ความรับผิดทางกฎหมาย การฉอโกง 

การใชในทางท่ีผิด หรือการคุกคามตอความปลอดภยัของเครือขาย การสือ่สาร ระบบ สิ่งอํานวยความสะดวก 
และโครงสรางพ้ืนฐานของเรา และ  

• วัตถุประสงคอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจในดานกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติ 
 
พ้ืนฐานดานกฎหมายสาํหรับการประมวลผล 
การใชงานขอมูลสวนบุคคลในลักษณะเหลาน้ียดึตามหน่ึงในพ้ืนฐานดานกฎหมายดังตอไปน้ี ตามท่ีเก่ียวของ:  
• ความจาํเปนในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณเพ่ือการดําเนินการตามสญัญาการจางงานของเรา 

หรือเพ่ือดาํเนินขั้นตอนในการเขารวมทําสญัญากับคุณ 
• ภาระผูกพันทางกฏหมายของ Adient ในฐานะของนายจาง 
• ผลประโยชนทางธุรกิจท่ีชอบดวยกฎหมายของ Adient รวมท้ังการบรหิารงานทรัพยากรบุคคลท่ัวไป 

การดาํเนินธุรกิจท่ัวไป การเปดเผยวัตถุประสงคของการตรวจสอบและการรายงาน การสืบสวนเปนการภายใน 
ขอผูกมัดตามสญัญาท่ีมีกับบุคคลภายนอก การจดัการความปลอดภยัของเครือขายและระบบสารสนทเศ 
และการปกปองทรพัยสินของ Adient และ  

• ในบางสถานการณท่ีเฉพาะและจาํกัด รวมถึงคํายินยอมของคุณ 
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ขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออน 
นอกจากน้ี เรายังอาจดาํเนินการขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอยีดออน หากจาํเปน 
สําหรับวัตถุประสงคทางธุรกิจท่ีถูกตองตามกฎหมาย หรือหากกําหนดใหตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับ 
ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนจะไมถูกเก็บรวบรวม ดําเนินการ หรือถายโอน 
เวนแตจะมีการกําหนดกลไกการปองกันความเปนสวนตัวท่ีเพียงพอ 
และหลังจากท่ีไดรับความยินยอมดวยการบอกกลาวของคุณเปนครั้งแรก ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนด 
 
การเปดเผยและประเภทของผูรบั 
เราอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณเพ่ือวัตถุประสงคท่ีชอบดวยกฎหมายแก: 
 
• หนวยงาน บริษัทรวมทุน ผูรับจางชวง ผูจําหนาย หรือผูจดัหาสินคารายอื่นๆ ของ Adient 

ซึ่งใหบริการในนามของเราตามวัตถุประสงคขางตน 
• องคกรท่ีกอต้ังขึ้นใหมหรือท่ีเขาถือสิทธิ หาก Adient มีสวนเก่ียวของในการควบรวมกิจการ ขาย 

หรือถายโอนธุรกิจบางสวนหรือท้ังหมด 
• ผูรับรายใดก็ตาม หากเรามีความจาํเปนทางกฎหมายท่ีจะตองดาํเนินการน้ัน เชน 

ตามคําสั่งศาลหรือกฎหมายท่ีบังคับใช 
• ผูรับรายใดก็ตามโดยความยนิยอมของคุณ เชน เพ่ือการตรวจสอบความถูกตองในการจางงาน 

หรือเงินกูยืมจากธนาคาร เปนตน หรือ 
• ผูรับรายใดก็ตาม เม่ือมีความจําเปนอยางสมเหตุสมผล เชน ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเปนอันตรายถึงชีวิต 
 
การถายโอนขอมลูระหวางประเทศ 
ขอมูลสวนบุคคลของคุณอาจถูกถายโอนไปนอกประเทศท่ีคุณทํางานอยู 
รวมถึงไปยังประเทศท่ีไมไดมีการจดัเตรยีมการปองกันในระดับเดยีวกันสําหรับขอมูลสวนบุคคลของคุณ Adient 
มุงม่ันท่ีจะปกปองความเปนสวนตัวและการเก็บรักษาความลบัขอมูลสวนบุคคลของคุณ เม่ือมีการถายโอนขอมูลน้ัน  

หากคุณเปนผูพักอาศยัของ EEA 
เราอาจถายโอนขอมูลสวนบุคคลของคุณไปยังประเทศท่ีคณะกรรมาธิการยุโรปยังไมพบวามอบการปกปองอยางเพียงพอ 
เม่ือมีการถายโอนขอมูลในลักษณะน้ีเกิดขึ้น เราจะดูแลใหมีการมอบการปกปองท่ีเพียงพอ 
ไมวาจะผานทางการจดัทําสญัญาอยางเหมาะสมหรือตามท่ีกําหนดโดยกฎหมาย 

Adient ไดรับเอากฎองคกรท่ีตองปฏิบัติตาม (BCR) มาใช 
ซึ่งผานการอนุมัติโดยหนวยงานคุมครองขอมูลของยุโรปท่ีเก่ียวของ BCR ชวยมอบความม่ันใจวา 
ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานท่ีไดรับความคุมครองใน EEA 
จะไดรับการปกปองในระหวางท่ีดําเนินการประมวลผลโดยบริษัทในเครือของเรา 
หากตองการดูกฎองคกรท่ีตองปฏิบัติตามของเรา โปรดติดตามลิงกดังตอไปน้ี: www.adient.com/dataprivacy 
 
ความถกูตอง 
เราใชขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการรับรองวาขอมูลสวนบุคคลมีความถูกตอง สมบูรณ และเปนปจจุบัน โปรดทราบวา 
คุณไดรวมรับผิดชอบในสวนท่ีเก่ียวกับความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลของคุณ 
โปรดแจงฝายทรัพยากรบุคคลถึงการเปลีย่นแปลงใดๆ ในขอมูลสวนบุคคลของคุณ หรือผูรับประโยชน 
หรือผูอยูในอุปการะของคุณ 
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สทิธิใ์นขอมลูสวนบคุคลของคณุ 
 

การเขาถึง การแกไข และการสง  คุณสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตัวคุณท่ีจัดเก็บไวในแฟมของ 
Adient ไดตามความเหมาะสม คุณยังมีสิทธิ์รองขอใหเราแกไขขอมูลสวนบุคคลท่ีไมครบถวน ไมเท่ียงตรง 
หรือลาสมัยไดอีกดวย  ภายในขอบเขตท่ีกําหนดโดยกฎหมายท่ีบังคับใช 
คุณยังอาจรองขอใหเราสงขอมูลสวนบุคคลท่ีคุณระบุใหแกเราไปใหแกคุณหรอืบริษัทอื่นได  
 
การคัดคาน  เราเคารพในสิทธิข์องคุณท่ีจะดาํเนินการคัดคานการใชงานหรือการเปดเผยใดๆ 
ซึ่งขอมูลสวนบุคคลของคุณท่ี (i) ไมไดกําหนดโดยกฎหมาย (ii) 
ไมจําเปนสาํหรับการดําเนินการตามขอผูกมัดของสญัญา (สัญญาการจางงานของคุณ) หรอื (iii) 
ไมมีความจําเปนในการตอบสนองความตองการท่ีชอบดวยกฎหมายของ Adient ในฐานะของนายจาง (เชน 
การเปดเผยดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ัวไปเพ่ือจดุประสงคในการตรวจสอบและรายงาน 
การสืบสวนเปนการภายใน การจัดการเครือขายและการรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
หรือการปกปองทรัพยสินของ Adient) หากคุณคัดคาน เราจะทํางานรวมกับคุณเพ่ือคนหาการผอนปรนท่ีเหมาะสม 
คุณยังอาจถอนคํายินยอมของคุณไดตลอดเวลาในสวนท่ีเก่ียวของกับการท่ีเราดาํเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุ
คคลตามคํายินยอมของคุณ 
 
การลบ คุณยังอาจรองขอใหลบขอมูลสวนบุคคลของคุณ ตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายท่ีบังคับใช  ยกตัวอยางเชน 
ใชกับกรณีท่ีขอมูลของคุณลาสมัย กรณีท่ีการประมวลผลเปนสิ่งไมจําเปนหรอืผิดกฎหมาย 
กรณีท่ีคุณถอนคํายินยอมของคุณสําหรับการดาํเนินการประมวลผลของเราตามคํายินยอมน้ี 
หรือกรณีท่ีเราตัดสินวา เราควรพิจารณาการคัดคานท่ีคุณมีตอการประมวลผลของเรา  ในบางสถานการณ 
เราอาจจาํเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของคุณไวตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพ่ือการจดัใหมี ใช 
หรือปกปองการอางสทิธิ์ตามกฎหมาย 
 
การจาํกัดขอบเขตการประมวลผล ในลักษณะท่ีคลายคลึงกันและในกรณีท่ีกําหนดไวโดยกฎหมายท่ีบังคับใช 
คุณอาจขอใหเราจํากัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณในขณะท่ีเรากําลังดําเนินการตอบสนองคําขอหรอื
คํารองเรียนของคุณท่ีเก่ียวของกับ (i) ความเท่ียงตรงของขอมูลสวนบุคคลของคุณ (ii) 
ผลประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมายของเราในการประมวลผลขอมูลน้ี (iii) 
ความถูกตองตามกฎหมายของกิจกรรมการประมวลผลของเรา 
คุณยังอาจรองขอใหเราจาํกัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของคุณ 
หากคุณตองการใชขอมูลสวนบุคคลเพ่ือจดุประสงคในการฟองรอง   

 
คุณอาจใชสิทธิเ์หลาน้ีไดโดยปราศจากคาใชจาย 
โดยติดตอกับสาํนักงานดานความเปนสวนตัวของเราตามท่ีอธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม Adient 
อาจคิดคาธรรมเนียมท่ีสมเหตุสมผลหรือปฏเิสธท่ีจะปฏิบัติตามคําขอหากไมไดอยูบนหลักเหตุผลหรอืมีระดับมากเกินไปอยา
งชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเปนลักษณะการดําเนินการซ้ํา ในบางสถานการณ Adient 
อาจปฏเิสธท่ีจะปฏิบัติหรอือาจกําหนดขอบเขตของสิทธิ์ของคุณ ยกตัวอยางเชน 
หากคําขอของคุณมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบเชิงลบตอสทิธิ์และเสรภีาพของ Adient หรือผูอื่น 
เปนผลเสียตอการดาํเนินการบังคับใชกฎหมาย เปนการแทรกแซงการฟองรองท่ีคางอยูหรอืการฟองรองในอนาคต 
หรือเปนการละเมิดกฎหมายท่ีบังคับใช  ในทุกกรณี คุณมีสิทธิ์ท่ีจะยื่นคํารองเรียนตอหนวยงานคุมครองขอมูล 
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การรกัษาความปลอดภยัของขอมูล 
Adient ระมัดระวังในการท่ีจะปกปองขอมูลสวนบุคคลจากการสูญหาย การนําไปใชในทางท่ีผิด และการเขาถึง การเปดเผย 
การดดัแปลงแกไข และการทําลายโดยไมไดรับอนุญาต เราใชมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององคกรท่ีเหมาะสม 
เพ่ือคุมครองระบบสารสนเทศท่ีมีการจดัเก็บขอมูลสวนบุคคลของคุณไว 
และเรามีสญัญาท่ีกําหนดใหผูจัดหาสินคาและผูใหบริการของเราตองปกปองขอมูลสวนบุคคลของคุณ 
 
การเกบ็รกัษา 
ขอมูลสวนบุคคลของคุณจะไดรับการเก็บรักษาไวนานเทาท่ีจําเปน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการท่ีไดรวบรวมขอมูลน้ันมา 
โดยท่ัวไปแลวมักจะเปนระยะเวลาตามความสัมพันธท่ีทําสญัญากัน 
และสาํหรับระยะเวลาตอจากน้ันตามท่ีกฎหมายกําหนดหรอืไดรับอนุญาตจากกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
นโยบายการเก็บรักษาขอมูลของเราสะทอนถึงกฎขอบังคับท่ีบังคับใชเก่ียวกับระยะเวลาการจาํกัดและขอกําหนดดานกฎหม
าย 
 
วธิกีารตดิตอเราและรบัขอมลูเพิม่เตมิ 
หากคุณมีคําถามใดๆ เก่ียวกับคําประกาศน้ี 
หรือหากคุณเช่ือวาขอมูลสวนบุคคลของคุณไมไดรับการจดัการโดยสอดคลองกับกฎหมายท่ีใชบังคับหรือคําประกาศน้ี 
หรือหากคุณตองการใชสทิธิข์องคุณ  คุณมีหลายทางเลือก: 
 

• ตรวจสอบ พอรทัลความเปนสวนตัว (Privacy Portal) 
เพ่ือระบุหาและติดตอกับผูรับผิดชอบงานการรักษาความเปนสวนตัวของขอมูลในทองถ่ินของคุณ 

 
• ติดตอสาํนักงานดานความเปนสวนตัวท่ี ae-privacy@adient.com หรอืท่ี  

 
Adient Belgium BVBA 
De Kleetlaan 7b,  
1831 Diegem,  
Belgium 

• ปรึกษาปญหากับหวัหนางานของคุณหรือหวัหนางานหรอืผูจัดการทานอื่น 
 

• ติดตอฝายทรัพยากรบุคคล 
 

• คุณยังสามารถติดตอสายดวนดานความซื่อสัตยสจุริตของ Adient ไดตลอด 24 ช่ัวโมง: 
- ยื่นรายงานออนไลนผานอินเทอรเน็ต: adient.ethicspoint.com 
- ยื่นรายงานทางโทรศัพท: คุณจะเห็นรายการหมายเลขโทรฟรีสาํหรับทุกประเทศท่ี Adient ทําธุรกิจอยู 

ในเว็บไซตadient.ethicspoint.com มีลามใหบริการในภาษาทองถ่ินเปนสวนใหญ  
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