เครืองมือการร ับสม ัครของโซลเวย์
กฎของไซต์และความเป็นสว่ นต ัว
ยินดีต ้อนรับสูเ่ ครืองมือการรับสมัครของโซลเวย์ วัตถุประสงค์ของเครืองมือนีเพือให ้คุณสามารถสมัครงานกับ Solvay ได ้
ทางออนไลน์ และเพือให ้เราสามารถจัดการกับการสมัครของคุณได ้ และเพือให ้คุณเข ้าร่วม Solvay Talent Community
เราพยายามทีจะมอบแผนงานทีมีประโยชน์ให ้กับผู ้เยียมชมเครืองมือดิจท
ิ ล
ั ของเรา ผ่านทางเอกสารสองชุด และเราจะ
เขียนนโยบาย เงือนไข และกฎระเบียบด ้วยภาษาเรียบง่าย
แผนงาน: มีเอกสารสองชุดทีคุณควรอ่านอย่างรอบคอบ เราเรียกเอกสารสองชุดนีว่า “เอกสารสําคัญสองฉบับ” ได ้แก่:
●
●

กฎระเบียบสําหรับเครืองมือการรับสมัครของ Solvay (เอกสารนี)
นโยบายความเป็ นส่วนตัวสําหรับเครืองมือการรับสมัครของโซลเวย์ (ดูลงิ ก์ด ้านล่าง)

นิยามพืนฐาน: คํานิยามพืนฐานดังต่อไปนีจะช่วยในการตรวจสอบเอกสารแต่ละฉบับ
ต ้องการแบบอืนอย่างชัดเจน:

เว ้นแต่ตวั บทจะแสดงถึงความ

●

เมือเราพูดว่า “คุณ” (และรูปแบบอืนของคํานี) เราหมายถึงคุณในฐานะบุคคล

●

เมือเราพูดว่า “เรา” หรือ “โซลเวย์” (และรูปแบบอืนของคําเหล่านี: “กลุม
่ บริษัทโซลเวย์” หรือ “กลุม
่ บริษัท”)
เราหมายถึง Solvay SA และบริษัทในเครือทีมีสํานักงานใหญ่อยูท
่ ี Solvay SA ซึงตังอยูท
่ :ี Rue Ransbeek,
310, B-1120 Brussels, Belgium

ํ หร ับเครืองมือการร ับสม ัครของโซลเวย์
กฎระเบียบสา
การลงทะเบียนและการใช ้งานเครืองมือการรับสมัครของโซลเวย์ หมายถึงคุณยอมรับว่า:
●
●
●
●
●
●

คุณยินดีปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบัญญัตใิ นกฎระเบียบสําหรับเครืองมือการรับสมัครของโซลเวย์และคุณตระหนักใน
เงือนไขของ Solvay Recruiting tool Privacy Policy
คุณจะเก็บรักษาชือผู ้ใช ้และรหัสผ่านของคุณไว ้อย่างปลอดภัยและเป็ นความลับและแจ ้ง ทางSolvayให ้เร็วทีสุด
เมือชือผู ้ใช ้หรือรหัสผ่านหาย ถูกขโมยหรือใช ้ในทางทีผิดในทางใดทางหนึง
คุณยินดีปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของเขตอํานาจศาลในพืนทีทีคุณอยูแ
่ ละทีคุณใช ้ติดต่อสือสารอยู่ และคุณจะไม่ใช ้
เครืองมือการรับสมัครของ Solvay ในรูปแบบใดๆ ทีเป็ นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย
คุณจะไม่มก
ี ารแก ้ไข แทรกแซง แยกส่วน ถอดรหัส หรือวิศวกรรมย ้อนหลังเครืองมือการรับสมัครของ Solvay
หรือเนือหานีด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ิ ธิในการตรวจสอบกิจกรรมของเครืองมือดิจท
ถึงแม ้ว่า Solvay ไม่จําเป็ นต ้องทํา แต่ Solvay มีสท
ิ ล
ั และดําเนิน
การอย่างเหมาะสมเพือปกป้ องเครืองมือดังกล่าวและผู ้เยียมชมต่อการใช ้หรือการละเมิดโดยไม่ได ้รับอนุญาต
เนืองด ้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือเหตุผลอืนๆ Solvay อาจระงับหรือยุตก
ิ ารทํางานของเครืองมือการรับสมัคร
ของ Solvay หรือการลงทะเบียนหรือการใช ้งานของคุณได ้

หากคุณไม่ยอมรับกฎระเบียบสําหรับเครืองมือการรับสมัครของ Solvay อย่าลงทะเบียนหรือใช ้งานเครืองมือการรับสมัคร
ของ Solvay การลงทะเบียนหรือการใช ้งานเครืองมือการรับสมัครของ Solvay หมายถึงคุณยอมรับกฎระเบียบสําหรับ
เครืองมือการรับสมัครของ Solvay กฎระเบียบเหล่านีอาจเปลียนแปลงได ้เป็ นครังคราว การใช ้งานเครืองมือการรับสมัคร
ของ Solvay ของคุณอย่างต่อเนืองหลังจากเราปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านีแล ้ว หมายถึงคุณยอมรับความเปลียนแปลง
เหล่านัน ดังนันโปรดตรวจสอบการอัปเดตนโยบายเป็ นระยะ

ิ ธิโดยทวไป
ข้อสงวนสท
ั

คุณยอมรับว่า Solvay สงวนสิทธิการเป็ นตัวแทนและการรับประกันหรือความรับผิดชอบ ไม่วา่ จะโดยชัดแจ ้ง โดยนัย
ปากเปล่า หรือเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเกียวกับเครืองมือการรับสมัครของ Solvay รวมถึงการปราศจากข ้อจํากัดของการ
เป็ นตัวแทนหรือการรับประกันสําหรับความถูกต ้องของเนือหา การสูญเสียข ้อมูล การบริการทีไม่พร ้อมใช ้งาน การถ่าย
โอนทีไม่เทียงตรง หรือพันธกรณีอนๆ
ื เชิงพาณิชย์ หรือความพร ้อมในวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือความพึงพอใจในคุณภาพ
หรือการทีการบริการเครืองมือการรับสมัครของ Solvay จะปราศจากข ้อผิดพลาดหรือมีบกเล็
ั
กน ้อย หรือการใช ้งานได ้
อย่างต่อเนือง ถึงแม ้ว่าเราจะได ้ให ้คําแนะนํ าอย่างชัดเจนถึงโอกาสทีจะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล ้วก็ตาม
คุณยอมรับว่า Solvay จะไม่มค
ี วามรับผิดชอบใดๆ ทีเกียวข ้องกับการใช ้งานเครืองมือการรับสมัครของ Solvay ของคุณ
หรือผลลัพธ์ หรือไม่ได ้ผลลัพธ์ในสิงซึงคุณอาจได ้มาจากการใช ้งานดังกล่าว รวมถึงข ้อเสนอแนะใดๆ หรือคําแนะนํ าที
ได ้รับจากเครืองมือการรับสมัครของ Solvay โดยไม่ได ้จํากัดสิงทีกล่าวมาข ้างต ้น Solvay ทําให ้การบริการเครืองมือการ
รับสมัครของ Solvay นีให ้อยูบ
่ นพืนฐาน “ตามทีเป็ น ทีทีเป็ น พร ้อมกับความผิดพลาดทังหมด” และความเสียงทังหมดที
เกียวข ้องกับการใช ้งานนันๆ จะอยูท
่ คุ
ี ณและเฉพาะกับคุณแต่เพียงผู ้เดียว
เกียวเนืองกับข ้อสงวนสิทธิข ้างต ้นเสมอ ข ้อมูลสําหรับเครืองมือการรับสมัครของ Solvay นี มีให ้โดยสุจริตเพือสนองจุด
ประสงค์ข ้อมูลโดยทัวไปเท่านัน และเป็ นความตังใจของเราทีจะทําให ้ข ้อมูลเครืองมือการรับสมัครของ Solvay มีความ
ถูกต ้อง สมบูรณ์ และทันสมัยอยูเ่ สมอ และในความสัมพันธ์นี เราอาจมีการอัปเดตข ้อมูลดังกล่าวเป็ นครังคราว รวมถึงการ
ปรับปรุงและ/หรือเปลียนแปลงการบริการเครืองมือการรับสมัครของ Solvay ได ้ตลอดเวลาโดยไม่มก
ี ารแจ ้งล่วงหน ้า
ข้อมูลทีได้จากคุณ
ในการใช ้งานเครืองมือการรับสมัครของ Solvay คุณอาจต ้องให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลทีจําเป็ นบางชนิดเพือใช ้สําหรับเครือง
มือการรับสมัครของ Solvay เช่น ชือ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจน Curriculum Vitae ของคุณ ซึง
ประกอบไปด ้วยข ้อมูลเช่น ทีอยู่ งานอดิเรก การศึกษา คุณสมบัต ิ และประสบการณ์การทํางานของคุณ โปรดตรวจสอบ
ว่าข ้อมูลทีคุณกรอกทังหมดนันถูกต ้องและไม่ทําให ้เข ้าใจผิด
ข ้อมูลส่วนบุคคลทีคุณให ้กับ Solvay จะถูกนํ ามาใช ้และได ้กรับการคุ ้มครองตาม Solvay Recruiting tool Privacy
Policy
เครืองมือการรับสมัครของ Solvay มีคณ
ุ สมบัตห
ิ ลักต่างๆทีอาจเก็บข ้อมูลส่วนตัว:
● การสมัครออนไลน์
● การเข ้าร่วม Solvay Talent Community
● การกําหนดค่าการแจ ้งเตือนงาน
● การดูใบสมัครย ้อนหลัง
● การให ้เราสามารถจัดการกับการสมัครของคุณ
เรายังนํ าเทคโนโลยี Google Analytics มาใช ้งาน ซึงให ้ข ้อมูลเกียวกับระบบทีใช ้ในการต่อเชือมกับเครืองมือการรับ
สมัครของ Solvay เช่นประเทศทีมีการเชือมต่อ ชนิดของเบราเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์ เป็ นต ้น คุณจะต ้องตรวจสอบว่า
ข ้อมูลทังหมดทีคุณกรอกนันมีความถูกต ้องและไม่ทําให ้เข ้าใจผิด
เมือใช ้งานคุณสมบัตข
ิ องเครืองมือการรับสมัครของ Solvay เพือสมัครงานนัน หรือการเข ้าร่วม Solvay Talent
Community คุณเพียงผู ้เดียวจะเป็ นผู ้รับผิดชอบในการรวบรวม กรอกข ้อมูล และอัปเดตข ้อมูลทังหมดของคุณทีคุณให ้
เราในขณะทีใช ้งานเครืองมือการรับสมัครของ Solvay และให ้มันใจว่า (a) ข ้อมูลของคุณไม่มอ
ี ะไรทีอาจละเมิดหรือมี
ิ ทางปั ญญาของบุคคลทีสาม
ความไม่เหมาะสมเกียวกับลิขสิทธิ ความลับทางการค ้า เครืองหมายการค ้า สิทธิในทรัพย์สน
ใดๆ หรือมีข ้อมูลทีประกอบด ้วยอะไรก็ตามทีลามก ทําให ้เสียชือเสียง คุกคาม ก ้าวร ้าว หรือประสงค์ร ้าย และ (b) คุณได ้
รวบรวมและจัดเก็บข ้อมูลทังหมดโดยปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบและกฎหมายการคุ ้มครองข ้อมูลทังหมดทีเกียวข ้อง (c) มี
ความถูกต ้องและความเชือถือได ้ของข ้อมูลเพือจุดประสงค์ในการใช ้งานคุณสมบัตข
ิ องเครืองมือการรับสมัครของ
Solvay
ิ ทางปั ญญาในข ้อมูล และคุณมอบลิขสิทธิโดยมีข ้อจํากัด ปราศจากค่าลิขสิทธิ
คุณยังเป็ นเจ ้าของและสิทธิในทรัพย์สน
โดยไม่ผก
ู ขาด และไม่สามารถโอนย ้ายได ้ให ้เรา เพือให ้เราทําซํา จัดเก็บ ตังค่า ปฏิบต
ั ก
ิ าร จัดแสดง และถ่ายโอนข ้อมูล

ของคุณแต่เพียงผู ้เดียวตามความจําเป็ น เพือให ้เราสามารถให ้การบริการได ้เมือใช ้งานเครืองมือการรับสมัครของ Solvay
ได ้นานเท่ากับทีคุณยังคงใช ้งานใบสมัครนีอยู่
เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทีเกียวข ้องกับการใช ้งานเครืองมือการรับสมัครของ Solvay ในการปฏิบต
ั ก
ิ ารในลักษณะใดๆ
ก็ตาม หรือเพือบรรลุผลลัพธ์ใดๆ ก็ตาม
ข้อมูลจากแหล่งอืนๆ
โปรดทราบว่าเมือคุณเข ้าใช ้เครืองมือดิจท
ิ ล
ั หรือเว็บไซต์ของบุคคลทีสาม
(แม ้ว่าจะเข ้าผ่านทางเครืองมือการรับสมัคร
ของ Solvay ก็ตาม) Solvay ไม่สามารถควบคุมเนือหาเหล่านันได ้ และไม่จําเป็ นว่าจะยอมรับในเนือหาดังกล่าว
ดังนันคุณควรใช ้ความระมัดระวังในการใช ้เครืองมือและเว็บไซต์ของบุคคลทีสามดังกล่าว
เพือป้ องกันตัวคุณเองและ
อุปกรณ์ของคุณจากไวรัส เวิรม
์ Trojan horses และรายการอืนๆ ทีมีธรรมชาติของการทําลายล ้าง
ิ ธิในทร ัพย์สน
ิ ทางปัญญา
สท
โปรดทราบว่าเครืองมือการรับสมัครของ
นันเป็ นเครืองมือดิจท
ิ ล
ั
และเนือหาของเครืองมือซึงรวมถึง
Solvay
เครืองหมายการค ้า ชือและเครืองหมาย ตัวอักษร โลโก ้ กราฟิ ก แผนผัง รูปภาพ และรูปถ่ายต่างๆ และรวมถึง “รูป
ลักษณ์และความรู ้สึก”
ของเครืองมือดิจท
ิ ล
ั
(“องค์ประกอบของเครืองมือดิจท
ิ ล
ั ”) ได ้รับการคุ ้มครองโดยสิทธิใน
ิ ทางปั ญญาที Solvay เป็ นเจ ้าของหรือได ้รับอนุญาต
ทรัพย์สน
คุณสามารถคัดลอกเอกสารหน ้าเว็บหรือเนือหาจากเครืองมือดิจท
ิ ล
ั นี แต่เพียงเพือวัตถุประสงค์สว่ นตัวของคุณเอง และ/
หรือวัตถุประสงค์ทไม่
ี ใช่เชิงพาณิชย์
้ ังค ับและเขตอํานาจศาลทีร ับผิดชอบ
กฎหมายทีใชบ
ทุกเรืองทีเกียวข ้องกับเครืองมือการรับสมัครของ Solvay และกฎระเบียบสําหรับเครืองมือการรับสมัครของ Solvay เหล่า
นี และข ้อพิพาทหรือข ้อเรียกร ้องใดๆ ทีเกิดขึนจากหรือเกียวข ้องกับสิงนัน (ตามแต่ละกรณี รวมถึงข ้อพิพาทหรือข ้อเรียก
ั ญาสหประชาติวา่
ร ้องทีไม่อยูใ่ นสัญญา) จะถูกควบคุมทุกประการโดยกฎหมายของประเทศเบลเยียม แต่ไม่รวมอนุสญ
ด ้วยสัญญาสําหรับการขายสินค ้าระหว่างประเทศ
หากเกิดเหตุการณ์ข ้อพิพาทใดๆ ก็ตามทีเกียวข ้องกับการตีความหรือการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบสําหรับเครืองมือการรับ
สมัครของ Solvay เราจะเริมต ้นด ้วยการพยายามทีจะแก ้ไขข ้อขัดแย ้งกันเองผ่านการเจรจา หากวิธก
ี ารนีไม่สําเร็จ เรา
ยอมรับอย่างไม่อาจเพิกถอนได ้ว่าศาลแห่งกรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยียม) จะมีเขตอํานาจโดยสมบูรณ์ในการระงับข ้อ
พิพาทหรือข ้อเรียกร ้องซึงเกิดขึนจาก หรือเกียวข ้องกับกฎระเบียบเหล่านี หรือเรืองทีเกียวข ้อง หรือการก่อตัวดังกล่าว (
รวมถึงข ้อพิพาทหรือข ้อเรียกร ้องทีไม่อยูใ่ นสัญญา)
การดําเนินการและข ้อพิพาททังหมดจะต ้องดําเนินการด ้วยภาษา
อังกฤษ
สาเหตุของการกระทําหรือข ้อเรียกร ้องใดๆ ทีคุณมี ทีเกิดขึนจากหรือเกียวข ้องกับกฎระเบียบสําหรับเครืองมือการรับ
สมัครของ Solvay หรือเว็บไซต์นี ต ้องเป็ นการกระทําทีเกิดขึนภายในหนึง (1) ปี หลังจากสาเหตุของการกระทําก่อเกิด
ขึน มิเช่นนันสาเหตุของการกระทําหรือข ้อเรียกร ้องดังกล่าวจะถูกห ้ามนํ ามาใช ้โดยถาวร
*
หากคุณมีข ้อสงสัยเกียวกับการใช ้เครืองมือดิจท
ิ ล
ั
Solvay ในปั จจุบน
ั โปรดติดต่อ HR Support

*

*

และ/หรือเงือนไขของกฎระเบียบของเครืองมือการรับสมัครของ

การคลิกที “ฉั นยินยอม” หมายถึงคุณยอมรับเงือนไขและกฎระเบียบสําหรับเครืองมือการรับสมัครของ Solvay

