
นโยบายความเป็นสว่นตวัส าหรบัเครือ่งมือการรบัสมัครของ Solvay วันที ่21 มิถนุายน 2019 

  

Solvay 

มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เก่ียวกับการปกป้องข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่สา

มารถระบุตัวตนได้ ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลทั่วไป 2016/679 

และกฎระเบียบใหม่ของยุโรปหรือกฎท้องถ่ินที่อาจน ามาใช้ได้ระหว่างการใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

เพื่อที่จะท าให้ได้ประสบการณ์ออนไลน์ที่ปลอดภัย 

 

เราจะท าให้มั่นใจว่าระบบของเราท างานอย่างถูกต้อง 

และเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมและมีเหตุผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณมอบให้อยู่ในการดูแ

ลของเราผ่านทางการใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

 

นยิามพื้นฐาน: ค านิยามพื้นฐานดังต่อไปนี้จะช่วยในการตรวจสอบเอกสารฉบับนี้ 

เว้นแต่ตัวบทจะแสดงถึงความต้องการแบบอื่นอย่างชัดเจน: 

  

● เม่ือเราพูดว่า “คุณ” (และรูปแบบอื่นของค าน้ี) เราหมายถึงคุณในฐานะบุคคล 

 

● เม่ือเราพูดว่า “เ ร า ” หรือ “Solvay” (และรูปแบบอื่นของค าเหล่านี้: “Solvay Group” หรือ “Group”) 

เราหมายถึง Solvay SA และบริษัทในเครือที่มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ Solvay SA ซึ่งต้ังอยู่ที่: Rue Ransbeek, 

310, B-1120 Brussels, Belgium 
 
 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึง: 

 

• ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคล (นิยามไว้ด้านล่างนี้) ที่เราจะรวบรวมหรือที่คุณมอบให้เราเม่ือคุณลงทะเบียน เข้าถึง 

หรือใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

• แนวทางปฏิบัติของเราในการรวบรวม ปร ะ ม ว ลผล  ดูแลรักษา ปกป้อง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากในเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay เท่าน้ัน 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้ทางออฟไลน์ 

หรือผ่านทางแอปหรือเว็บไซต์อื่นของ Solvay รวมทั้งเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงผ่านทางเครื่องมือนี้ 

 

เว็บไซต์และแอปของเราหรือของบุคคลที่สามอื่นๆ จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก 

ซึ่งเราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายนั้นๆ ก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลในนั้นหรือผ่านทางนั้น 

 

โปรดอ่านนโยบายนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราที่เก่ียวกับข้อมูลของคุณ 

และวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลของคุณ หากคุณไม่ยอมรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเรา 

อย่าลงทะเบียนหรือใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay การลงทะเบียนหรือการใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ 

Solvay หมายถึงคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัคร ขอ ง  Solvay 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว การใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 



ของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากเราปรับปรุงนโยบายนี้แล้ว หมายถึงคุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน 

ดังนั้นโปรดตรวจสอบการอัปเดตนโยบายเป็นระยะ 

การรวบรวมขอ้มลู  

เครื่องมือการรับสมัครของ Solvay มีคุณลักษณะหลักหลายประการซึ่งใช้รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล: 

● การสมัครออนไลน์ 

● การตั้งค่าการเตือนต าแหน่งงาน 

● การเลือกดูใบสมัครก่อนหน้าของคุณ 

● การอนุญาตให้เราจัดการกับใบสมัครของคุณ 

 
 

เราต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นบางชนิดที่เก่ียวกับคุณเช่น ชื่อ อีเมลแอดเดรส 

และหมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจ น  CV ของคุณ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเช่น ที่อยู่ งานอดิเรก การศึกษา คุณสมบัติ 

และประสบการณ์การท างานของคุณ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่คุณกรอกทั้งหมดนั้นถูกต้องและไม่ท าให้เข้าใจผิด 

 

เราไม่สามารถพิจารณาตัวคุณส าหรับการจ้างงานได้ หากคุณไม่ให้รายละเอียดเหล่านี้แก่เรา ใ นบา ง ปร ะ เ ทศ  

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับคุณจากบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลอ้างอิงจากอดีตนายจ้าง 

ตามข้อก าหนดของกฎหมายท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง 

 

เราอาจใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อเชิญให้คุณเข้าร่วมในการตอบแบบส ารวจติดตามผลในกระบวนการสรรหาบุคลากร 

การมีส่วนร่วมของคุณในการส ารวจน้ีเป็นไปโดยความสมัครใจอย่างสมบูรณ์ 

 

ความถูกต้องตามกฎหมายของการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อาจเก่ียวข้องกับท้องที่ทาง

ภูมิศาสตร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับการยินยอมล่วงหน้าของคุณก่อนเสมอ 

ซึ่งจะต้องระบุว่าการเข้าร่วมใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

นั้นเป็นความสมัครใจโดยสมบูรณ์และเป็นสิ่งที่คุณเลือกเอง 

ขอบเขตและคุณลักษณะของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเปิดใช้งานหรือไม่ใน

บัญชีของคุณ (และหลังจากนั้นได้ตลอดเวลาโดยปรับการตั้งค่าในบัญชีผู้ใช้ของคุณ) 

ส าหรับการใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

 

กา ร ใ ห้ความยินยอมของคุณจะถูกเก็บรวมรวมโดยตรงผ่านการใช้คุกก้ี  

การยินยอมรับการร้องขอการใช้คุกก้ีเมื่อคุณต่อเชื่อมครั้งแรกเข้ากับเว็บไซต์ 

หมายถึงมีการใช้งานนโยบายคุกก้ีดังต่อไปนี้:   

 

เราใชคุ้กกีอ้ยา่งไร 

 



Solvay 

รับและบันทึกข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากเบราว์เซอร์ของคุณเม่ือคุณใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ 

Solvay เราใช้วิธีการหลากหลาย เช่นคุกก้ีเพื่อรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล (1) Ip-address (2) 

ตัวระบุคุกก้ีเฉพาะ ข้อมูลคุกก้ีและข้อมูลที่ระบุว่าอุปกรณ์ของคุณมีซอฟต์แวร์ส าหรับการเข้าถึงคุณสมบัติเฉพาะหรือไม่ 

(3) ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะและชนิดของอุปกรณ์ (4) โ ด เ มน  ชนิดของเบราเซอร์ และ ภา ษา  (5) 

ระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าระบบ (6) ปร ะ เ ทศและ เ ขต เ ว ลา  (7) เว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมก่อนหน้า (8) 

ข้อมูลเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay เช่นพฤติกรรมการคลิก การซื้อ 

และความชอบที่ถูกระบุ และ  (9) เวลาที่ใช้เข้าถึงและ URLs ที่อ้างอิงมา 

 

คุกก้ีคือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็กที่ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณน้อยที่จะถูกดาวน์โหลดลงไปในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าเ

ยี่ยมชมเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay หลังจากนั้นคุกก้ีจะถูกส่งกลับไปยังเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay ดั้งเดิม 

ต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ซึ่งจะจ าคุกก้ีเหล่านี้ได้เม่ือเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อๆ ไ ป  

คุกก้ีมีประโยชน์เพราะว่าคุกก้ีจะช่วยให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจดจ าอุปกรณ์ของคุณได้ 

และเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับคุณได้ คุกก้ีบางอย่างจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ 

เม่ือคุณเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay ภายใต้การยินยอมของคุณหากจ าเป็น 

 

คุกก้ีท างานหลายฟังก์ชันด้วยกัน เช่นอนุญาตให้คุณน าทางระหว่างหน้าต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ ดจ า คว ามชอบของคุณ แสดงข้อมูลเฉพาะส าหรับคุณตามประวัติการใช้เบราว์เซอร์ของคุณเอง 

และโดยทั่วไปแล้วจะช่วยท าให้ประสบการณ์การใช้งานของคุณดียิ่งขึ้น 

เราใช้คุกก้ีในการจัดการเซสชันเพื่อตรวจสอบยืนยันผู้ใช้และเก็บข้อมูล เช่น ประเทศของผู้ใช้ ภาษาและการตั้งค่าอื่นๆ 

ซึ่งจะช่วยให้เราให้บริการคุณและท าให้ประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของคุณดียิ่งขึ้น 

คุกก้ีเซสชันทั้งหมดเป็นแบบชั่วคราว และหมดอายุเมื่อเซสชันปิดหรือหมดอายุแล้ว 

 

การใช้งานคุกก้ีอาจครอบคลุมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม 

คุกก้ีส่วนใหญ่จะไม่เก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณโดยตรง แต่จะเก็บข้อมูลโดยทั่วไปเช่น 

คุณเข้ามาถึงเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay ได้อย่างไร และคุณใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay อย่างไร 

 

เราใช้คุกก้ีการวิเคราะห์เพื่อเก็บข้อมูลที่รวมรวมมาได้เก่ียวกับการจราจรของไซต์และปฏิสัมพันธ์กับไซต์ 

เพื่อระบุแนวทางและเก็บสถิติซึ่งจะช่วยให้เราเก็บข้อมูลเก่ียวกับวิธีการใช้งานของผู้ใช้ต่อเครื่องมือการรับสมัครของ 

Solvay เราใช้ข้อมูลที่ได้จากคุกก้ีดังกล่าวเพื่อปรับปรุงเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay และบริการของเรา 

คุกก้ีเหล่านี้อาจใช้ในการนับจ านวนผู้เข้าชมเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

เพื่อระบุหน้าเพจที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดหรือเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ (เช่น ระยะเวลาการเข้าชม, 

หน้าเว็บเพจที่ได้รับการปรึกษาหารือ และหน้าเพจอ้างอิง) ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการค านวณทางสถิติ 

สถิติเหล่านี้ช่วยให้เรารู้วิธีการปรับปรุงเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay และวิธีให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ 

หากต้องการเลือกไม่ใช้คุกก้ีวิเคราะห์เหล่านี้ โปรดใช้ลิงก์นี้: https://preferences-mgr.truste.com 

 

โดยปกติเบราว์เซอร์จะตั้งค่าให้ยอมรับคุกก้ี 

หากคุณไม่ยินยอมในการใช้งานคุกก้ีของเราตามที่ได้อธิบายไปแล้วในนโยบายนี้ 

จะเป็นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ตาม คุณสามารถปิดการใช้งานคุกก้ีได้ 



หรือสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์หรือเบราเซอร์ของคุณเพื่อให้ไม่สามารถเก็บคุกก้ีหรือคุกก้ีบางชนิดในอุปกรณ์ของ

คุณได้อีกต่อไป คุณยังสามารถลบคุกก้ีที่มีอยู่แล้วในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณถ้าต้องการ  

 
 

การเปลีย่นการตัง้คา่คุกกีใ้นเบราว์เซอรข์องคณุ 

 

แม้เราให้ทางเลือกในการไม่ใช้งานคุกก้ีดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น 

ส าหรับข้อสรุปที่ครอบคลุมและทันสมัยของวิธีการเข้าถึงเบราว์เซอร์ของคุณโดยบุคคลที่สามทุกชนิด (ผ่านเว็บไซต์ของ 

Solvay หรือไม่ก็ตาม) เราขอแนะน าให้ติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ 

คุณยังสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์ของคุณเตือนคุณทุกครั้งที่มีการส่งคุกก้ี หรือคุณจะเลือกปิดคุกก้ีทั้งหมดเลยก็ได้ 

คุณสามารถตั้งค่าน้ีได้ผ่านทางการตั้งค่าเบราว์เซอร์แต่ละชนิดและในแต่ละอุปกรณ์ที่คุณใช้ 

เบราว์เซอร์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันเล็กน้อย  

ให้ดูเมนูช่วยเหลือในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเรียนรู้เก่ียวกับวิธีการที่ถูกต้องในการปรับแต่งคุกก้ี หากคุณปิดคุกก้ี 

คุณอาจไม่สามารถใช้งานคุณลักษณะหลายชนิดที่จะช่วยให้การใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการให้บริการบางอย่างจะไม่สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง 

 

ผูร้ับขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุและการถา่ยโอนระหวา่งประเทศ 

 

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยค านึงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ 

Solvay ซึ่งคุณได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว Solvay 

อาจสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายภายใน Solvay 

และผู้รับเหมาช่วงซึ่งจ าเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อให้บรรลุภารกิจของตนโดยเฉพาะเท่าน้ัน 

ผู้ซึ่งรับปากว่าจะตรวจสอบการเก็บความลับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยิ่งยวดเมื่ออยู่ในความครอบครองของพวกเขา 

(ผู้รับเหมาช่วง) 

 

ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับที่อยู่นอกสหภาพยุโรปเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ 

เราม่ันใจว่าประเทศปลายทางจะให้การปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอ หรือในกรณีที่ไม่เป็นเช่นนั้น 

การป้องกันที่เหมาะสมเหล่าน้ันจะถูกน ามาใช้ 

คุณให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ 

ออกไปนอกประเทศของคุณหากมีความจ าเป็นโดย Solvay 

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

การเกบ็รักษาขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่ใช้บังคับ: 



● ในกรณีที่ใบสมัครของคุณไม่ประสบความส าเร็จ และหากคุณไม่ได้สมัครต าแหน่งอื่นเป็นเวลาหกเดือน 

(สหรัฐอเมริกา: 36 เดือน) ข้อมูลจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเราโดยอัตโนมัติ 

คุณสามารถแก้ไขได้บ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการ 

● หากคุณได้รับการว่าจ้างให้ท างานกับเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ 

ในกรณีดังกล่าวจะมีประกาศเก่ียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก 

● ในการเพิกการถอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เราจะไม่ถือว่าคุณเป็นผู้สมัครในกระบวนการสรรหาบุคลากรส าหรับการเปิดรับสมัครงานที่เฉพาะเจาะจง 

และเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากผ่านช่วงเวลาการเก็บรักษาใบสมัครแล้ว 

● หากตัวแทนหรือพนักงานของ Solvay เป็นผู้แนะน าคุณมาให้เรา 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ก็ต่อเม่ือคุณให้การยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว 

หากคุณไม่ให้การยินยอม เราจะลบข้อมูลของคุณทันที หากคุณไม่ได้ระบุว่ายินยอมหรือไม่ 

ข้อมูลของคุณจะถูกลบหลังจากเวลาผ่านไป 14 วัน 

  

โปรดอย่าส่งมอบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้กับเรา เช่น ชาติพันธุ์ของคุณ 

(ซึ่งสามารถให้ได้โดยสมัครใจจากผู้สมัครในสหรัฐอเมริกาในช่วงของการสมัครงาน) ความคิดเห็นทางการเมือง, 

ความคิดเห็นทางปรัชญาและศาสนา, การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือพรรคการเมือง, 

สุขภาพทางร่างกายและจิตใจของคุณ, รสนิยมทางเพศ, การฟ้องร้องทางกฎหมาย, 

หมายเลขประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขประกันสังคมของคุณ 

 

 

สทิธขิองคณุ 

 

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอการเข้าถึงจากเราได้ เพื่อที่จะแก้ไขและถอดถอนข้อมูลส่วนบุคคล 

ตลอดจนการยับยั้งการประมวลผลที่เก่ียวข้องกับคุณ 

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลและสิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามระบบ 

 

เนื่องจากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณเอง 

คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนการยินยอมได้ตลอดเวลาโดยไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความ

ยินยอมก่อนการเพิกถอน 

 

เพื่อใช้สิทธิข้างต้น รวมทั้งการได้มาซึ่งข้อมูล 

และ /หรือส าเนาการป้องกันเพื่อปกป้องการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ 

คุณสามารถติดต่อบริการดังต่อไปนี้: privacy@solvay.com 

 

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิยื่นค าร้องต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล 

 

mailto:privacy@solvay.com


เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay เป็นครั้งคราว 

หากเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ 

เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่นี้ในหน้านี้ 

โดยมีค าเตือนปรากฏให้เห็นว่านโยบายความเป็นส่วนตัวมีการอัปเดตแล้ว  

 

วันที่ที่มีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

ครั้งล่าสุดจะถูกระบุไว้ที่ส่วนบนสุดของหน้านี้ 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay เป็นระยะ 

เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง ใ ดๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 

 

กฎหมายทีใ่ช้บงัคับและเขตอ านาจศาลทีร่บัผดิชอบ  

 

ทุกเรื่องที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay และนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ 

Solvay นี ้ และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเก่ียวข้องกับสิ่งนั้น (ตามแต่ละกรณ ี

รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่อยู่ในสัญญา) จะถูกควบคุมทุกประการโดยกฎหมายของประเทศเบลเยียม 

 

หากเกิดเหตุการณ์ข้อพิพาทใดๆ 

ก็ตามที่เก่ียวข้องกับการตีความหรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

เราจะเริ่มต้นด้วยการพยายามที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งกันเองผ่านการเจรจา หากวิธีการนี้ไม่ส าเร็จ 

เรายอมรับอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ว่าศาลแห่งกรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยียม) 

จะมีเขตอ านาจโดยสมบูรณ์ในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องซึ่งเกิดขึ้นจาก 

หรือเก่ียวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเรื่องที่เก่ียวข้อง หรือการก่อตัวดังกล่าว 

(รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่อยู่ในสัญญา) 

การด าเนินการและข้อพิพาททั้งหมดจะต้องด าเนินการด้วยภาษาอังกฤษ 

สาเหตุของการกระท าหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่คุณมี 

ที่เกิดขึ้นจากหรือเก่ียวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay หรือเว็บไซต์น้ี 

ต้องเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากสาเหตุของการกระท าก่อเกิดขึ้น 

มิเช่นนั้นสาเหตุของการกระท าหรือข้อเรียกร้องดังกล่าวจะถูกห้ามน ามาใช้โดยถาวร 

 
 

เครื่องมือการรับสมัครของ Solvay อาจมีลิงก์ไปยังเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ ของบริษัท Solvay 

จะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาในเครื่องมือดิจิทัลดังกล่าว 

 

ส าหรบังานในประเทศสหรฐัอเมริกาเทา่นั้น ค าแถลงของผูส้มคัรตอ่ไปนี้มผีลบังคับใช้ 

ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัวา่: 



การลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าโดยการสร้างโปรไฟล์ไม่ได้เป็นการสมัครงาน  ใ นการสมัครงาน 

ข้าพเจ้าต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าโดยการกรอกข้อมูลลงในโปรไฟล์จนเสร็จสิ้น 

เชื่อมโยงโปรไฟล์ของข้าพเจ้ากับการเปิดรับสมัครงานที่เฉพาะเจาะจงและส่งแบบสอบถามสิทธิ์ในการจ้างงานที่ครบถ้วน  

นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกายังมีข้อก าหนดเพิ่มเติมอีก 3 ข้อที่ก าหนดว่าบุคคลธรรมดานั้นเป็นผู้สมัครที่แท้จริงหรือไม่: 

1. แบบสอบถามสิทธิ์ในการจ้างงานที่มีอายุมากกว่า 180 วันจะไม่ได้รับการพิจารณา 

2. ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมาในโปรไฟล์และแบบสอบถามสิทธิ์ในการจ้างงานระบุถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติขั้นต่ าส าหรับก

ารเปิดรับสมัครงานเฉพาะ และ  

3. บุคคลที่ไม่มีความสนใจในขั้นตอนการสรรหาบุคลากรของบริษัท ก่อนที่จะได้รับข้อเสนอการจ้างงานจากบริษัท 

ลบข้อมูลตัวเองออกจากการพิจารณาขั้นต่อไป หรือระบุว่าตนไม่สนใจในต าแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 

 

การคลิก “ฉันยินยอม” 

หมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อก าหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay นี ้

และให้การยินยอมในการรวบรวม การเก็บรักษา การใช้งาน และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Solvay 

โดยยึดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

 
  

 

 


