
เครือ่งมอืการรบัสมคัรของ Solvay 

 

กฎของไซต์และความเปน็สว่นตัว 

 

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือการรับสมัครของ Solvay วัตถุประสงค์ของเครื่องมือน้ีเพื่อให้คุณสามารถสมัครงานกับ Solvay 

ได้ทางออนไลน์ และเพื่อให้เราสามารถจัดการกับการสมัครของคุณได้ 

เราพยายามที่จะมอบแผนงานที่มีประโยชน์ให้กับผู้เยี่ยมชมเครื่องมือดิจิทัลของเรา ผ่านทางเอกสารสองชุด 

และเราจะเขียนนโยบาย เงื่อนไข และกฎระเบียบด้วยภาษาเรียบง่าย 

  

แผนง า น:  มีเอกสารสองชุดที่คุณควรอ่านอย่างรอบคอบ เราเรียกเอกสารสองชุดนี้ว่า 

“เอกสารส าคัญสองฉบับ”  ไ ด้แก่: 

  

● กฎระเบียบส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay (เอกสารนี้) 

● นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay (ดูลิงก์ด้านล่าง) 

  

นยิามพื้นฐาน: ค านิยามพื้นฐานดังต่อไปนี้จะช่วยในการตรวจสอบเอกสารแต่ละฉบับ 

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 
 
 

 
 

กฎระเบยีบส าหรับเครือ่งมือการรบัสมคัรของ Solvay 

  

การลงทะเบียนและการใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay หมายถึงคุณยอมรับว่า: 

  

● คุณยินดีปฏิบัติตามบทบัญญัติในกฎระเบียบส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

และคุณตระหนักในเง่ือนไขของ Solvay Recruiting tool Privacy Policy  

● คุณจะเก็บรักษาช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ 

● คุณยินดีปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอ านาจศาลในพื้นที่ที่คุณอยู่และที่คุณใช้ติดต่อสื่อสารอยู่ 

และคุณจะไม่ใช้เครื่องมือการรับสมัครของ Solvay ในรูปแบบใดๆ ทีเ่ป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย 

● คุณจะไม่มีการแก้ไข แทร กแซง  แยกส่วน ถอดรหัส หรือวิศวกรรมย้อนหลังเครื่องมือการรับสมัครของ 

Solvay หรือเนื้อหานี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

● ถึงแม้ว่า Solvay ไม่จ าเป็นต้องท า แต่ Solvay มีสิทธิ์ในการตรวจสอบกิจกรรมของเครื่องมือดิจิทัล 

และ ด า เ นินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องเครื่องมือดังกล่าวและผู้เยี่ยมชมต่อการใช้หรือการละเมิดโดยไม่ไ

ด้รับอนุญาต 

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy


● เนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือเหตุผลอื่นๆ Solvay อาจระงับหรือยุติการท างานของเครื่องมือการรับสมัครของ 

Solvay หรือการลงทะเบียนหรือการใช้งานของคุณได้ 

 

หากคุณไม่ยอมรับกฎระเบียบส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

อย่าลงทะเบียนหรือใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay การลงทะเบียนหรือการใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ 

Solvay หมายถึงคุณยอมรับกฎระเบียบส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

กฎระเบียบเหล่าน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว การใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

ของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากเราปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้แล้ว หมายถึงคุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 

ดังนั้นโปรดตรวจสอบการอัปเดตนโยบายเป็นระยะ 

 

ขอ้สงวนสทิธโิดยทั่วไป 

 
 
 

คุณยอมรับว่า Solvay สงวนสิทธิ์การเป็นตัวแทนและการรับประกันหรือความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย 

ปากเปล่า หรือเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

รวมถึงการปราศจากข้อจ ากัดของการเป็นตัวแทนหรือการรับประกันส าหรับความถูกต้องของเนื้อหา  การสูญเสียข้อมูล 

การบริการที่ไม่พร้อมใช้งาน การถ่ายโอนที่ไม่เที่ยงตรง หรือพันธกรณีอื่นๆ เชิงพาณิชย์ 

หรือความพร้อมในวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือความพึงพอใจในคุณภาพ หรือการที่การบริการเครื่องมือการรับสมัครของ 

Solvay จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือมีบ๊ักเล็กน้อย หรือการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

ถึงแม้ว่าเราจะได้ให้ค าแนะน าอย่างชัดเจนถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม 

 

คุณยอมรับว่า Solvay จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay ของคุณ 

หรือผลลัพธ์ หรือไม่ได้ผลลัพธ์ในสิ่งซึ่งคุณอาจได้มาจากการใช้งานดังกล่าว รวมถึงข้อเสนอแนะใดๆ 

หรือค าแนะน าที่ได้รับจากเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay โดยไม่ได้จ ากัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น Solvay 

ท าให้การบริการเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay นี้ให้อยู่บนพื้นฐาน “ตามที่เป็น ที่ที่เป็น 

พร้อมกับความผิดพลาดทั้งหมด” และความเสี่ยงทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการใช้งานนั้นๆ 

จะอยู่ที่คุณและเฉพาะกับคุณแต่เพียงผู้เดียว   

 

เก่ียวเนื่องกับข้อสงวนสิทธิ์ข้างต้นเสมอ ข้อมูลส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay นี ้

มีให้โดยสุจริตเพื่อสนองจุดประสงค์ข้อมูลโดยทั่วไปเท่าน้ัน 

และ เ ป็นความต้ังใจของเราที่จะท าให้ข้อมูลเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay มีความถูกต้อง สมบูรณ ์

และทันสมัยอยู่เสมอ และในความสัมพันธ์นี้ เราอาจมีการอัปเดตข้อมูลดังกล่าวเป็นครั้งคราว 

รวมถึงการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงการบริการเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 

  

ขอ้มลูทีไ่ด้จากคณุ 

  

ในการใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นบางชนิดเพื่อใช้ส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay เช่น ชื่อ 



อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจ น  CV ของคุณ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเช่น ที่อยู่ งานอดิเรก การศึกษา 

คุณสมบัติ และประสบการณ์การท างานของคุณ 

โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่คุณกรอกทั้งหมดนั้นถูกต้องและไม่ท าให้เข้าใจผิด 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับ Solvay จะถูกน ามาใช้และได้กรับการคุ้มครองตาม Solvay Recruiting tool Privacy Policy 

  

เรายังน าเทคโนโลยี Google Analytics มาใช้งาน 

ซึ่งให้ข้อมูลเก่ียวกับระบบที่ใช้ในการต่อเชื่อมกับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay เช่นประเทศที่มีการเชื่อมต่อ 

ชนิดของเบราเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์ เป็นต้น 

คุณจะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกนั้นมีความถูกต้องและไม่ท าให้เข้าใจผิด 

 

เม่ือใช้งานคุณสมบัติของเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay เพื่อสมัครงานนั้น 

คุณเพียงผู้เดียวจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม กรอกข้อมูล 

และอัปเดตข้อมูลทั้งหมดของคุณที่คุณให้เราในขณะที่ใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay และให้มั่นใจว่า (a) 

ข้อมูลของคุณไม่มีอะไรที่อาจละเมิดหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกับลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ หรือมีข้อมูลที่ประกอบด้วยอะไรก็ตามที่ลามก ท าให้เสียชื่อเสียง 

คุกคาม ก้าวร้าว หรือประสงค์ร้าย และ  (b) 

คุณได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้อง (c) 

มีความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานคุณสมบัติของเครื่องมือการรับสมัครของ 

Solvay 

คุณยังเป็นเจ้าของและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูล และคุณมอบลิขสิทธิ์โดยมีข้อจ ากัด ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ 

โดยไม่ผูกขาด และไม่สามารถโอนย้ายได้ให้เรา เพื่อให้เราท าซ้ า จัดเก็บ ตั้งค่า ปฏิบัติการ จัดแสดง  

และถ่ายโอนข้อมูลของคุณแต่เพียงผู้เดียวตามความจ าเป็น 

เพื่อให้เราสามารถให้การบริการได้เม่ือใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

ได้นานเท่ากับที่คุณยังคงใช้งานใบสมัครนี้อยู่  

เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้งานเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay ในการปฏิบัติการในลักษณะใดๆ 

ก็ตาม หรือเพื่อบรรลุผลลัพธ์ใดๆ ก็ตาม  

 

ขอ้มลูจากแหลง่อืน่ๆ 

  

โปรดทราบว่าเม่ือคุณเข้าใช้เครื่องมือดิจิทัลหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม 

(แม้ว่าจะเข้าผ่านทางเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay ก็ตาม) Solvay ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาเหล่าน้ันได้ 

และไม่จ าเป็นว่าจะยอมรับในเนื้อหาดังกล่าว 

ดังนั้นคุณควรใช้ความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว 

เพื่อป้องกันตัวคุณเองและอุปกรณ์ของคุณจากไวรัส เวิร์ม Trojan horses และรายการอื่นๆ 

ที่มีธรรมชาติของการท าลายล้าง 

  

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy


สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 

  

โปรดทราบว่าเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay นั้นเป็นเครื่องมือดิจิทัล 

และเนื้อหาของเครื่องมือซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า ชื่อและเครื่องหมาย ตัวอักษร โลโก้ กราฟิก แผนผัง รูปภาพ 

และรูปถ่ายต่างๆ และรวมถึง “รูปลักษณ์และความรู้สึก” ของเครื่องมือดิจิทัล (“องค์ประกอบของเครื่องมือดิจิทัล”) 

ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ Solvay เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต 

คุณสามารถคัดลอกเอกสารหน้าเว็บหรือเนื้อหาจากเครื่องมือดิจิทัลนี้ แต่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณเอง 

และ /หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ 

 

กฎหมายทีใ่ช้บงัคับและเขตอ านาจศาลทีร่บัผดิชอบ  

 

ทุกเรื่องที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay และกฎระเบียบส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

เหล่านี้ และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเก่ียวข้องกับสิ่งนั้น (ตามแต่ละกรณี 

รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่อยู่ในสัญญา) จะถูกควบคุมทุกประการโดยกฎหมายของประเทศเบลเยียม 

แต่ไม่รวมอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยสัญญาส าหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ 

 

หากเกิดเหตุการณ์ข้อพิพาทใดๆ 

ก็ตามที่เก่ียวข้องกับการตีความหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

เราจะเริ่มต้นด้วยการพยายามที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งกันเองผ่านการเจรจา หากวิธีการนี้ไม่ส าเร็จ 

เรายอมรับอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ว่าศาลแห่งกรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยียม) 

จะมีเขตอ านาจโดยสมบูรณ์ในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือเก่ียวข้องกับกฎระเบียบเหล่านี้ 

หรือเรื่องที่เก่ียวข้อง หรือการก่อตัวดังกล่าว (รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่อยู่ในสัญญา) 

การด าเนินการและข้อพิพาททั้งหมดจะต้องด าเนินการด้วยภาษาอังกฤษ 

สาเหตุของการกระท าหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่คุณมี 

ที่เกิดขึ้นจากหรือเก่ียวข้องกับกฎระเบียบส าหรับเครื่องมือการรับสมัคร ของ  Solvay หรือเว็บไซต์น้ี 

ต้องเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากสาเหตุของการกระท าก่อเกิดขึ้น 

มิเช่นนั้นสาเหตุของการกระท าหรือข้อเรียกร้องดังกล่าวจะถูกห้ามน ามาใช้โดยถาวร 

 
 

*    *     * 
 

หากคุณมีข้อสงสัยเก่ียวกับการใช้เครื่องมือดิจิทัล และ /หรือเงื่อนไขของกฎระเบียบของเครื่องมือการรับสมัครของ 

Solvay ในปัจจุบัน โปรดติดต่อ HR Support 

 
 

การคลิกที่ “ฉันยินยอม” หมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขและกฎระเบียบส าหรับเครื่องมือการรับสมัครของ Solvay 

 
 

https://www.solvay.com/en/request-hr-support

