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บทนํา 
Solvay ตระหนกัและสนบัสนุนผลประโยชนด์า้นความเป็นส่วนตวัของทุกคน และเคารพต่อผลประโยชนเ์หล่าน้ีเม่ือ Solvay 
รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง Solvay เคารพความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ ซพัพลายเออร์และพนกังาน และบุคคลอ่ืนท่ี 
Solvay มีปฏิสมัพนัธ์ทางธุรกิจดว้ย นอกเหนือจากขอ้จาํกดัและขอ้ผกูมดัของนโยบายฉบบัน้ีแลว้ Solvay 
ยงัปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศท่ีบงัคบัใชเ้พื่อปกป้องความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล 
รวมถึงกฎระเบียบวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูทัว่ไปของสหภาพยุโรป 2016/679 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นและหลงัวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2018 
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดในเขตอาํนาจศาลท่ี Solvay ดาํเนินธุรกิจอยู ่

 
ขอบเขต 

นโยบายน้ีบงัคบัใชก้บั 

(1) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกรวบรวม เกบ็รักษา ใชง้านหรือประมวลผลแบบอ่ืนๆ โดยหน่วยธุรกิจทัว่โลก กิจกรรมสนบัสนุนทางธุรกิจ/การทํางาน 
หรือบริษทัในเครือของ Solvay นโยบายน้ีมีผลทัว่โลก โดยนาํไปใชก้บัหน่วยงานของ Solvay ทั้งหมด 
ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลและสามารถแทนท่ีไดด้ว้ยกฎระเบียบภายในประเทศท่ีมีความเขม้งวดมากกวา่เท่านั้น 

 
(2) ขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบใดๆ รวมทั้งบนัทึกทางคอมพิวเตอร์และขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนไฟลท่ี์ใชก้ระดาษ และ 

(3) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี Solvay เกบ็รวบรวมและใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจของตนเอง 
 

ในบางกรณี Solvay ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นของบริษทัอ่ืนโดยเฉพาะในกรอบของ Transitional Services Agreements 
ในกรณีเหล่าน้ี Solvay จะปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามนโยบายน้ี โดยปฏิบติัตามกฎหมายทั้งหมดท่ีควบคุมขอ้มูล 
และใชข้อ้มูลเฉพาะท่ีไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูลตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงการใหบ้ริการเฉพาะกาลเท่านั้น 

 
ขอ้กาํหนดของนโยบายน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใชก้บัตวัแทนและผูรั้บเหมาท่ีจดัการและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในนามของ Solvay 

คาํนิยาม 
สาํหรับวตัถุประสงคข์องนโยบายน้ีใหใ้ชค้าํนิยามต่อไปน้ี: 

 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” (หรือข้อมูลของบุคคล) - เรียกอกีอย่างหน่ึงว่าข้อมูลทีส่ามารถระบุตวับุคคลได้ (PII) หรือข้อมลูส่วนบุคคล - หมายถึงขอ้มูลใดๆ 
ท่ีสามารถใชเ้พื่อระบุตวับุคคลไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม รวมถึงขอ้มูลใดๆ ซ่ึงช่วยใหส้ามารถระบุตวัตนของบุคคลไดจ้ากขอ้มลูนั้นเพียงช้ินเดียว 
หรือจากขอ้มูลนั้นและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีพร้อมใชง้านหรือมีแนวโนม้วา่จะพร้อมใชง้าน เช่น ช่ือ, ท่ีอยู,่ อีเมล, หมายเลขประจาํตวัประชาชน, 
เงินเดือนและขอ้มูลดา้นสิทธิประโยชน์ ไม่มีความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัตวับุคคลในเร่ืองส่วนตวั สาธารณะ หรือบทบาทการทาํงาน 
ตามท่ีนโยบายน้ีครอบคลุมทั้งหมด 

 
“การประมวลผล ” หมายถึงการดาํเนินการหรือชุดของการดาํเนินการใดๆ ท่ีกระทาํต่อขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่วา่จะใชว้ธีิการอตัโนมติั เช่น 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล หรือไม่กต็าม 

 
“ข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน” หมายถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแสดงถึงสภาวะทางการแพทยห์รือดา้นสุขภาพ เช้ือชาติหรือชาติพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเช่ือทางศาสนาหรือปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือขอ้มูลท่ีระบุถึงชีวิตทางเพศหรือรสนิยมทางเพศของแต่ละบุคคล 

 

นโยบายการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตวั 



อนุมติัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2018 

 
 
 
 
 

2 

หลกัความเป็นส่วนตวั 
 

(1) การเกบ็รวบรวมหรือการใช้งานข้อมูล - วตัถุประสงค์ 
Solvay เกบ็รวบรวมและใชง้านขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อสนบัสนุนและดาํเนินธุรกิจของตน Solvay ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคท่ี์จาํกดั 
ชดัเจน ถูกตอ้งตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใชเ้สมอ ประเภทของขอ้มูลและวตัถุประสงคท่ี์เราเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอาจรวมถึง: 

 
สําหรับพนักงาน 
Solvay 
เกบ็รวบรวมและใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลตามความจาํเป็นสาํหรับกระบวนการทางทรัพยากรมนุษยแ์ละการจา้งงานจากพนกังานปัจจุบนัและผูท่ี้คาดว่

าจะเป็นพนกังานและผูรั้บเหมาอิสระ 
 

สําหรับลูกค้า ผู้ค้า ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาช่วง 
ถึงแมว้า่ลูกคา้ ผูค้า้ ซพัพลายเออร์และผูรั้บเหมาช่วงส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัต่างๆ Solvay 
จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบับุคคลท่ีถูกวา่จา้งโดยพวกเขา ขอ้มูลการติดตอ่ทางธุรกิจน้ีและรายละเอียดส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
ท่ีใชใ้นการบริหารจดัการธุรกิจท่ีมีอยูแ่ละในอนาคต 

 
บุคคลอ่ืนๆ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมอาจถูกเกบ็รวบรวม ใชง้าน และเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงักล่าวมา 
และเพื่อวตัถุประสงคด์า้นการปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึงการรายงานดา้นกฎระเบียบ การสอบสวนขอ้กล่าวหาในการกระทาํผดิ 
และการจดัการและการแกต้่างในการเรียกร้องและการดาํเนินการทางกฎหมาย และการปฏิบติัตามหมายศาล คาํสัง่ศาลและภาระผกูพนัทางกฎหมายอ่ืนๆ 
เช่น เราอาจรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเขา้ไปในสถานประกอบการของเรา 

 
Solvay เกบ็รวบรวมขอ้มูลน้ีตามท่ีเห็นสมควรและถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 

 
(2) ประกาศด้านความเป็นส่วนตวั - ความโปร่งใส 
ในกรณีท่ีจาํเป็น Solvay จะแจง้ใหบุ้คคลทราบเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูของบุคคลนั้น ๆ 
และนอกจากน้ียงัทาํใหข้อ้มูลน้ีสามารถใชง้านไดเ้ม่ือมีการร้องขอ โดยเฉพาะ ประกาศความเป็นส่วนตวัประกอบดว้ย 

 
● ประเภทของขอ้มูลท่ีเราเกบ็รวบรวม 
● วตัถุประสงคท่ี์เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
● ประเภทของบุคคลท่ีเราเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให ้
● มาตรการป้องกนัความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลท่ีเราใช ้และ 
● วิธีการเขา้ถึง แกไ้ขหรือลบขอ้มูลส่วนบุคคล (หากเหมาะสม) 

 
นอกจากน้ี Solvay ยงัมีความโปร่งใสในการถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่งประเทศ ในกรณีท่ีเป็นไปได ้
ประกาศความเป็นส่วนตวัรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลในกลุ่ม Solvay และบุคคลท่ีสาม วตัถุประสงคใ์นการถ่ายโอนดงักล่าว 
บุคคลหรือฝ่ายท่ีอาจเป็นผูรั้บ และมาตรการป้องกนัท่ี Solvay กาํหนดใหใ้ชง้านเพื่อช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่มีการป้องกนัอยา่งเพียงพอสาํหรับขอ้มูลท่ีถ่ายโอน 

 
 

(3) ความถูกต้องตามกฎหมายและความเป็นธรรมในการประมวลผล 
Solvay ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นธรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบับุคคล 
ซ่ึงหมายความวา่การประมวลผลทั้งหมดข้ึนอยูก่บัเหตุผลท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น ความจาํเป็นในการประมวลผลสาํหรับ (i) 
การเตรียมและ/หรือการทาํสญัญากบับุคคล (ii) การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายท่ีมีผลต่อ Solvay (iii) 
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การป้องกนัผลประโยชนท่ี์สาํคญัต่อชีวิตของบุคคล (iv) ผลงานท่ีทาํข้ึนเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือ (v) ผลประโยชนท่ี์ถูกตอ้งตามกฎหมายซ่ึง Solvay 
หรือบุคคลท่ีสามตอ้งไดรั้บ 
ยกเวน้ในกรณีท่ีผลประโยชนด์งักล่าวถูกแทนท่ีดว้ยผลประโยชนห์รือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของบุคคลท่ีตอ้งการการป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีกฎหมาย สญัญาหรือขอ้ตกลงกาํหนดใหข้อความยินยอมของบุคคลเพื่อการเกบ็รวบรวม ใชง้านหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล Solvay 
ตอ้งไดรั้บความยินยอมดงักล่าวก่อนท่ีจะดาํเนินการหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
(4) ข้อมูลทีล่ะเอยีดอ่อน 
มีขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภทท่ี Solvay เห็นวา่มีความสาํคญัเป็นพิเศษและท่ี Solvay 
ใหก้ารป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลและการรักษาความลบัดว้ยความเหมาะสมเพิ่มเติม Solvay 
จะเกบ็รวบรวมและใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนน้ีตามพื้นฐานทางกฎหมาย 
หรือในกรณีท่ีไดรั้บความยินยอมจากบุคคลหรือมีเหตุผลทางธุรกิจท่ีมีเหตุบงัคบัหากไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 

 
(5) ความถูกต้องของข้อมูล 
Solvay จะใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมในการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัสมยั 
ตามความจาํเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว 

 
(6) การเปิดเผยข้อมูล 

 
การเปิดเผยข้อมูลภายใน 
โดยทัว่ไปขอ้มูลส่วนบุคคลอาจมีการแบ่งปันภายใน Solvay 
ซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายสาํหรับวตัถุประสงคข์ององคก์รตามเหตุอนัสมควรและเหมาะสม อยา่งไรกต็ามแมจ้ะอยูใ่น Solvay 
การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลจะจาํกดัไวเ้ฉพาะพนกังาน ตวัแทน หรือผูรั้บเหมาท่ีตอ้งเขา้ถึงเพื่อทาํหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
การเปิดเผยข้อมูลภายนอก 
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากพนกังาน ตวัแทน หรือผูรั้บเหมาของ Solvay แลว้ 
อาจกระทาํไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายอนุญาตหรือกาํหนด หรือตามขอ้ตกลง ความจาํเป็นทางธุรกิจ 
หรือโดยความยินยอมของบุคคล โดยเฉพาะกบั: 

 
พนักงาน 
Solvay อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัพนกังานและลูกจา้งใหก้บับุคคลท่ีสามท่ีใหบ้ริการแก่พนกังาน เช่น 
การจ่ายเงินเดือนหรือการจดัการผลประโยชน ์

 
บุคคลทัง้หมด 
ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 
เพื่อตอบสนองต่อคาํร้องขอขอ้มูลของรัฐบาลหรือเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
การเจรจาต่อรองและการขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษทั 
 

(7) สถานทีต่ั้งของข้อมูลส่วนบุคคลและการถ่ายโอนระหว่างประเทศ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกจดัเกบ็และประมวลผลท่ีสาํนกังานใหญ่ของ Solvay ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคหรือระดบัโลก หรือ ณ 
ท่ีตั้งของบริษทัในเครือของ Solvay หรือผูใ้หบ้ริการของเรา 
ท่ีศูนยข์อ้มูลระหวา่งประเทศหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่งของเราและในระบบคลาวดผ์า่นทางผูใ้หบ้ริการของเรา และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเสมอ 
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ฟุตปร้ินทร์ะหวา่งประเทศของ Solvay เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจาํนวนมากระหวา่งบริษทั Solvay ต่างๆ 
รวมถึงบุคคลท่ีสามท่ีอยูใ่นประเทศต่างๆ Solvay 
จะพยายามใหแ้น่ใจวา่มีการใชม้าตรการป้องกนัท่ีเหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภยัในการถ่ายโอนขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้

 
(8) การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อช่วยปกป้องความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคล Solvay จะใชก้ารป้องกนัความปลอดภยัท่ีเหมาะสมกบัความละเอียดอ่อนของขอ้มูล 
การป้องกนัเหล่าน้ีรวมถึงมาตรการดา้นการบริหาร ทางเทคนิคและทางกายภาพท่ีเหมาะสม 
เพื่อป้องกนัความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลจากภยัคุกคามท่ีคาดหมายและการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต Solvay 
ยงัคงรักษาความเป็นส่วนตวัตามโปรแกรมการจดัการการละเมิดและเหตุการณ์ดา้นการป้องกนัขอ้มูลและความเป็นส่วนตวั 
ในกรณีท่ีกาํหนดไวต้ามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ Solvay 
จะรายงานการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ/หรือแจง้ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บผลกระทบทราบ 

 
(9) การเข้าถึงและการแก้ไข - สิทธิของบุคคล 
โดยทัว่ไป Solvay จะจดัใหบุ้คคลท่ีร้องขอมีโอกาสตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง 
เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลส่วนบุคคลของตน ตามความเหมาะสม Solvay 
เปิดโอกาสใหบุ้คคลสามารถคดัคา้นการเก็บรวบรวม การใชง้าน และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตนไดต้ามเหตุอนัควร 

 
(10) การเกบ็รักษา 
Solvay พยายามท่ีจะไม่เกบ็รักษาขอ้มลูส่วนบุคคลไวน้านเกินกวา่ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้

 
ความรับผดิชอบ/ภาระความรับผดิ 

 
พนกังานทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปฏิบติัตามนโยบายน้ี 
พนกังานแต่ละคนมีส่วนรับผิดชอบในการช่วยใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี Solvay ครอบครองอยูน่ั้นมีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

 
Solvay ไดจ้ดัตั้งสาํนกังานคุม้ครองขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัซ่ึงมีหนา้ท่ีในการประสานงานดา้นการปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของ Solvay 
รวมถึงการปรับใชก้ารส่ือสารและการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพเก่ียวกบันโยบายน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายของประเทศกาํหนดไว ้ Solvay 
จะแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลในระดบัประเทศหรือระดบัทอ้งถ่ิน 

 
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยธุรกิจทัว่โลก กิจกรรมสนบัสนุนการทาํงาน/ธุรกิจหรือบริษทัในเครือของ Solvay 
และพนกังานทุกคนในการรับประกนัถึงการปฏิบติัตามนโยบายน้ี 
เม่ือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและรายงานต่อสาํนกังานคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวัเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามหรือมีการละเมิดใด  ๆ

 
สาํนกังานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวัเป็นผูรั้บผิดชอบในการกาํหนดและอปัเดตนโยบายน้ี 

 
การละเมิดนโยบายน้ีอาจทาํใหเ้กิดการดาํเนินการตามความเหมาะสม รวมถึงการลงโทษทางวินยั การเยียวยาผลกระทบและการยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัและสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใช ้
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