
Solvay Recruiting Tool Privacy Policy

Solvay SA (“เรา” หรอื “Solvay”) รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัคณุเพื�อนํา
เสนองานใหค้ณุสมคัรทางออนไลนใ์น Solvay และเพื�ออนุญาตใหเ้ราจัดการกบัใบสมคัรของคณุ

SOLVAY มุง่มั�นที�จะปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที�มผีลใชก้บัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และปฏบิตั ิ
ตามขอ้ผกูพันเรื�องความโปรง่ใสเกี�ยวกบัวธิทีี�ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดรั้บการรวบรวม ประมวลผล และจัดเกบ็
ตามวตัถปุระสงคท์ี�กําหนดไว ้

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” คอือะไร

ขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถงึ ขอ้มลูที�เรารวบรวมเกี�ยวกบัคณุ และที�สามารถใชร้ะบตุวัตนของคณุโดยตรง
(กลา่วคอื องิตามขอ้มลูเพยีงชิ�นเดยีว) หรอืโดยออ้ม (กลา่วคอื องิตามขอ้มลูนั�นรว่มกบัขอ้มลูอื�นๆ ที�มี
หรอือาจม)ี

ขอ้มลูสว่นบคุคลที�รวบรวมเกี�ยวกบัฉนัมอีะไรบา้ง

เราอาจรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในหมวดหมูต่อ่ไปนี� โดยเป็นสว่นหนึ�งของกจิกรรมของ
เรา และขอ้ผกูมดัตามกฎหมายในฐานะนายจา้ง (หากม)ี:

- ขอ้มลูเกี�ยวกบัตวับคุคล (เชน่ ชื�อ นามสกลุ ที�อยู่ สถานที�และวนัเกดิ สถานภาพพลเมอืง
ภาษา สญัชาติ เพศ รปูถา่ย (ไมบ่งัคบั) ประวตักิารศกึษา ประสบการณด์า้นอาชพี
ทกัษะที�เกี�ยวขอ้ง ระดบัอาวโุส ประวตัสิว่นตวัโดยสงัเขป งานอดเิรก คณุวฒุแิละ
จดหมายสมคัรงาน จดหมายแนะนํา)

เหตใุดจงึตอ้งรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนั และต ั�งอยูบ่นฐานกฎหมายใด

1. ฐานกฎหมายสาํหรบัการประมวลผลขอ้มลู

เราไมไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล หากเราไมม่มีลูเหตอุนัจะอา้งกฎหมายได ้
อยา่งสมเหตสุมผล ดงันั�น เราจงึไดรั้บอนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เนื�องจาก
คณุมอบความยนิยอมใหเ้ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื�อ

● ดําเนนิการตามขั �นตอนกอ่นเขา้สูก่ารทําสญัญาในกระบวนการวา่จา้งคณุ

● สรา้งโปรไฟลข์องคณุเพื�อเขา้ถงึบรกิารตา่งๆ ของเครื�องมอืการสรรหา
บคุลากรของ Solvay (Solvay Recruiting Tool)

เมื�อคณุทําเครื�องหมายในชอ่งเพื�อยอมรับกฎและนโยบายความเป็นสว่นตวัของ Solvay Recruiting
Tool หมายความวา่ คณุยนิยอมตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของ Solvay Recruiting Tool นี� คณุ



สามารถถอนความยนิยอมอยา่งอสิระไดท้กุเมื�อโดยการเลอืกปฏเิสธในโปรไฟลข์องคณุ โปรดทราบวา่
หากคณุถอนความยนิยอม เราจะไมส่ามารถประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดอ้กีตอ่ไป และคณุจะ
ไมส่ามารถเขา้ถงึโปรไฟลข์องคณุ หรอืสมคัร หรอืดําเนนิการตอ่เพื�อสมคัรงานตามขอ้เสนองานที�กําลงั
เปิดรับได ้

โปรดทราบวา่ การจัดเตรยีมขอ้มลูสว่นบคุคลบางรายการมคีวามจําเป็นสําหรับเราในการทํา
สญัญากบัคณุ และดําเนนิการตามขอ้ผกูมดัของเราภายใตส้ญัญาดงักลา่ว การไมร่ะบขุอ้มลูสว่น
บคุคลที�จําเป็นจะสง่ผลให ้ Solvay ไมส่ามารถนําเสนองานใหค้ณุสมคัรทางออนไลนใ์น Solvay
และทําใหเ้ราไมส่ามารถจัดการกบัใบสมคัรของคณุได ้

โปรดอยา่สง่ขอ้มลูละเอยีดออ่นใหก้บัเรา เชน่ จดุกําเนดิทางชาตพัินธุ์ ทศันะทางการเมอืง
ทศันะทางปรัชญาและศาสนา สมาชกิภาพของสหภาพแรงงานหรอืพรรคการเมอืง สขุภาพกาย
และจติ รสนยิมทางเพศ กระบวนพจิารณาตามกฎหมาย หมายเลขประจําตวัประชาชน หรอื
หมายเลขประกนัสงัคม

2. วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลู

เราตอ้งการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพื�อดําเนนิกจิกรรมตา่งๆ ของเรา และดําเนนิการตามขอ้
ผกูมดัของเราในฐานะนายจา้งของคณุ (หากม)ี และโดยเฉพาะอยา่งยิ�งเพื�อวตัถปุระสงคท์ี�
เจาะจงดงัตอ่ไปนี�

เรารวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อทําใหค้ณุสามารถสมคัรงานทางออ
นไลน์ และเพื�ออนุญาตใหเ้ราจัดการกบัใบสมคัรของคณุ หากโปรไฟลข์องคณุตรงกบังานดงั
กลา่ว คณุอาจไดรั้บการตดิตอ่เพื�อการคดัเลอืกเพิ�มเตมิ

ใครมสีทิธิ�เขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนั

ในระหวา่งกจิกรรมของเราภายใตแ้พลตฟอรม์การสรรหาบคุลากรนี� และเพื�อวตัถปุระสงคเ์ชน่เดยีวกบัที�
ระบไุวใ้นประกาศขอ้มลูฉบบันี� ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยหรอืแบง่ปันภายใน (เชน่
กบัสมาชกิในทมีแผนกทรัพยากรบคุคลของเรา, ผูจั้ดการในสายงานของคณุ, ผูจั้ดการในสาขาธรุกจิที�
คณุทํางานอยู,่ ที�ปรกึษาภายใน (เชน่ แผนกกฎหมาย) และเจา้หนา้ที�และผูด้แูลระบบไอท)ี รวมถงึกบั
หน่วยงานอื�นๆ ภายในกลุม่ Solvay การเขา้ถงึดงักลา่วจะจํากดัใหก้บับคุลากรที�ไดรั้บอนุญาตอยา่ง
เขม้งวดเฉพาะที�จําเป็นตอ้งทราบเทา่นั�น



นอกจากนี� ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุยงัอาจเขา้ถงึไดโ้ดยและแบง่ปันใหก้บัผูรั้บในหมวดหมูต่อ่ไปนี�
เพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์า้งตน้:

- บคุคลที�สามที�ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ ผูใ้หบ้รกิารระบบไอที ผูใ้หบ้รกิารระบบ
คลาวด์ ผูใ้หบ้รกิารฐานขอ้มลู และผูใ้หบ้รกิารดา้นความปลอดภยัของเรา และเฉพาะกบั
บคุคลที�ไดรั้บอนุญาต ซึ�งจําเป็นตอ้งทราบขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วเพื�อดําเนนิการตาม
ภาระหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งของตนใหแ้ลว้เสร็จเทา่นั�น

- ที�ปรกึษาภายนอก ทนายความ นักบญัช ีและผูใ้หคํ้าปรกึษาภายนอกของเรา

- หน่วยงานดา้นการกํากบัดแูลหรอืบงัคบัใชห้รอืศาลภายในประเทศและ/หรอืระหวา่ง
ประเทศ เชน่ ศาลยตุธิรรม อนุญาโตตลุาการ ผูไ้กลเ่กลี�ย บรกิารตรวจสอบ และหน่วย
งานภาษี ตามที�กําหนดโดยกฎหมายที�มผีลบงัคบัใช ้ หรอืตามที�หน่วยงานดงักลา่ว
รอ้งขอ

ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ถา่ยโอนภายในหรอืภายนอกตามที�ระบไุวใ้นสว่นนี�ยงัอาจไดรั้บการประมวลผลใน
ประเทศนอกเขตเศรษฐกจิยโุรป (“EEA”) ซึ�งไมไ่ดม้อบการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในระดบัที�
เทยีบเทา่กนัอกีดว้ย

หากมกีารถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไปยงัประเทศดงักลา่ว เราจะใชม้าตรการป้องกนัตามความ
เหมาะสมเพื�อรับรองวา่การถา่ยโอนขอ้มลูดงักลา่วจะดําเนนิการโดยชอบดว้ยกฎหมาย คณุสามารถขอ
ขอ้มลูเพิ�มเตมิในเรื�องนี�และเกี�ยวกบัมาตรการป้องกนัที�นํามาใช ้โดยการใชส้ทิธิ�ของคณุตามที�ระบไุวด้า้น
ลา่ง

ขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนัไดร้บัการจดัเก็บเป็นเวลานานเทา่ใด

เราจะเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุนานเทา่ที�จําเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องการรวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มลูดงักลา่ว หรอืเพื�อปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นกฎหมายหรอืการกํากบัดแูลของเราเทา่นั�น

เราจะลา้งขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุที�รวบรวมไวสํ้าหรับโปรไฟลผ์ูส้มคัร i) หลงัจากผา่นไป 12 เดอืน นับ
ตั �งแตท่ี� i) คณุหรอืผูด้แูลระบบลบโปรไฟลข์องคณุ หรอื ii) ทนัทหีลงัจากที�โปรไฟลข์องคณุไมม่กีารใช ้
งานครบ 12 เดอืน (หากคณุไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูลงในโปรไฟลข์องคณุเป็นเวลา 6 เดอืน) โดยในกรณีหลงั
เราจะสง่การแจง้เตอืนการลา้งขอ้มลูการสมคัรงานใหค้ณุทราบหนึ�ง (1) เดอืนกอ่นสิ�นสดุชว่งเวลา 12
เดอืนของการหยดุนิ�ง เพื�อเตอืนคณุวา่หากไมม่กีารบนัทกึขอ้มลูใดๆ ลงในโปรไฟล์ ขอ้มลูสว่นบคุคลของ
คณุจะถกูลา้งภายในหนึ�งเดอืน

ในทกุกรณี ระบบจะไมล่า้งขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุสําหรับโปรไฟลผ์ูส้มคัรในขณะที�ขอ้เสนองานที�คณุ
สมคัรไวย้งัคงเปิดรับอยู่

ระบบจะลา้งขอ้มลูสว่นบคุคลที�รวบรวมสําหรับขอ้เสนองานที�คณุสมคัรไวเ้มื�อสิ�นสดุชว่งเวลาหก (6)
เดอืน นับตั �งแตท่ี�การสมคัรงานมสีถานะเป็นปิดแลว้ เพกิถอน หรอืขาดคณุสมบตัิ

สทิธิ�ของฉนัเกี�ยวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของฉนัมอีะไรบา้ง



ในฐานะเจา้ของขอ้มลู คณุมสีทิธิ�บางประการ ภายใตเ้งื�อนไขและภายในขดีจํากดัของกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลของสหภาพยโุรป (EU) 2016/679 (GDPR) และกฎหมายอื�นๆ เกี�ยวกบัความเป็น
สว่นตวัของขอ้มลู คณุสามารถ:

- เขา้ถงึและรับสําเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดต้ามคําขอ

- เรยีกรอ้งใหเ้ราแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลที�ไมถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบรูณข์องคณุ

- เรยีกรอ้งใหเ้ราลบหรอืหยดุการประมวลผลขอ้มลูของคณุ (เชน่ ในกรณีที�ขอ้มลูดงักลา่ว
ไมจํ่าเป็นสําหรับวตัถปุระสงคข์องการประมวลผลอกีตอ่ไป)

- เรยีกรอ้งใหจํ้ากดัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ

- ขอใหเ้ราสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที�คณุเคยมอบใหก้บัเราคนืใหก้บัคณุ หรอืถา่ยโอนใหก้บั
บคุคลอื�นในรปูแบบที�มโีครงสรา้ง ใชก้นัทั�วไป และเครื�องสามารถอา่นได ้ สทิธิ�ในขอ้
สดุทา้ยนี�จะตอ้งดําเนนิการโดยสอดคลอ้งกบัหนา้ที�รับผดิชอบดา้นการรักษาความลบั
ของคณุ หรอื

- ถอนความยนิยอมของคณุในกรณีที�เราอาศยัสทิธิ�ขอ้สดุทา้ยในการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลของคณุ (โดยที�การเพกิถอนนี�ไมส่ง่ผลตอ่ความชอบดว้ยกฎหมายของการ
ประมวลผลขอ้มลูกอ่นที�จะเพกิถอนความยนิยอม)

หากคณุตอ้งการใชส้ทิธิ�ใดๆ เหลา่นี� โปรดตดิตอ่ไปยงัที�อยูต่อ่ไปนี�: privacy@solvay.com

นอกจากนี� หากคณุเชื�อวา่เราไมไ่ดป้ฏบิตัติามสทิธิ�การคุม้ครองขอ้มลูของคณุ คณุยงัมสีทิธิ�ที�จะยื�น
คํารอ้งกบัหน่วยงานควบคมุดแูลของประเทศหรอืภมูภิาคของที�อยูท่ี�คณุพักอาศยัเป็นหลกั สถานที�ทํา
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