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นโยบายการปกป้องข้ อมูลและความเป็ นส่ วนตัว
บทนํา
Solvay ตระหนักและสนับสนุนผลประโยชน์ดา้ นความเป็ นส่วนตัวของทุกคน และเคารพต่อผลประโยชน์เหล่านี้เมื่อ Solvay
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Solvay เคารพความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า ซัพพลายเออร์และพนักงาน และบุคคลอื่นที่
Solvay มีปฏิสมั พันธ์ทางธุ รกิจด้วย นอกเหนือจากข้อจํากัดและข้อผูกมัดของนโยบายฉบับนี้แล้ว Solvay
ยังปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศที่บงั คับใช้เพื่อปกป้ องความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงกฎระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลทัว่ ไปของสหภาพยุโรป 2016/679 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในและหลังวันที่ 25 พฤษภาคม2018
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดในเขตอํานาจศาลที่ Solvay ดําเนินธุ รกิจอยู่
ขอบเขต
นโยบายนี้บงั คับใช้กบั
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวม เก็บรักษา ใช้งานหรื อประมวลผลแบบอื่นๆ โดยหน่วยธุ รกิจทัว่ โลก กิจกรรมสนับสนุนทางธุ รกิจ/การทํางาน
หรื อบริ ษทั ในเครื อของ
Solvay
นโยบายนี้มีผลทัว่ โลก
โดยนําไปใช้กบั หน่วยงานของ
Solvay
ทั้งหมด
ซึ่งเป็ นพื้นฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถแทนที่ได้ดว้ ยกฎระเบียบภายในประเทศที่มีความเข้มงวดมากกว่าเท่านั้น
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบใดๆ รวมทั้งบันทึกทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนไฟล์ที่ใช้กระดาษ และ
(3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Solvay เก็บรวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจของตนเอง
ในบางกรณี Solvay ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นของบริ ษทั อื่นโดยเฉพาะในกรอบของ Transitional Services Agreements
ในกรณี เหล่านี้
Solvay
จะปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามนโยบายนี้
โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายทั้งหมดที่ควบคุมข้อมูล
และใช้ขอ้ มูลเฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลตามที่กาํ หนดไว้ในข้อตกลงการให้บริ การเฉพาะกาลเท่านั้น
ข้อกําหนดของนโยบายนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้กบั ตัวแทนและผูร้ ับเหมาที่จดั การและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Solvay
คํานิยาม
สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ให้ใช้คาํ นิยามต่อไปนี้:
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” (หรือข้ อมูลของบุคคล) - เรียกอีกอย่ างหนึ่งว่ าข้ อมูลทีส่ ามารถระบุตวั บุคคลได้ (PII) หรือข้ อมูลส่ วนบุคคล - หมายถึงข้อมูลใดๆ
ที่สามารถใช้เพื่อระบุตวั บุคคลได้โดยตรงหรื อโดยอ้อม
รวมถึงข้อมูลใดๆ
ซึ่งช่วยให้สามารถระบุตวั ตนของบุคคลได้จากข้อมูลนั้นเพียงชิ้นเดียว
หรื อจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานหรื อมีแนวโน้มว่าจะพร้อมใช้งาน เช่น ชื่อ, ที่อยู,่
อีเมล, หมายเลขประจําตัวประชาชน,
เงินเดือนและข้อมูลด้านสิ ทธิ ประโยชน์ ไม่มีความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวบุคคลในเรื่ องส่วนตัว สาธารณะ หรื อบทบาทการทํางาน
ตามที่นโยบายนี้ครอบคลุมทั้งหมด
“การประมวลผล ”หมายถึงการดําเนินการหรื อชุดของการดําเนินการใดๆ ที่กระทําต่อข้อมูลส่วนบุคคล ไม่วา่ จะใช้วธิ ีการอัตโนมัติ เช่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล หรื อไม่กต็ าม
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่ อน” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงถึงสภาวะทางการแพทย์หรื อด้านสุ ขภาพ เชื้อชาติหรื อชาติพนั ธุ ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชื่อทางศาสนาหรื อปรัชญา การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานหรื อข้อมูลที่ระบุถึงชีวิตทางเพศหรื อรสนิยมทางเพศของแต่ละบุคคล
1
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หลักความเป็ นส่ วนตัว
(1) การเก็บรวบรวมหรือการใช้ งานข้ อมูล - วัตถุประสงค์
Solvay เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนและดําเนินธุ รกิจของตน Solvay ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จาํ กัด
ชัดเจน ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับกฎหมายที่บงั คับใช้เสมอ ประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึง:
สําหรับพนักงาน
Solvay
เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามความจําเป็ นสําหรับกระบวนการทางทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงานจากพนักงานปัจจุบนั และผูท้ ี่คาดว่
าจะเป็ นพนักงานและผูร้ ับเหมาอิสระ
สําหรับลูกค้ า ผู้ค้า ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาช่ วง
ถึงแม้วา่ ลูกค้า
ผูค้ า้
ซัพพลายเออร์และผูร้ ับเหมาช่วงส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ต่างๆ
Solvay
จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกว่าจ้างโดยพวกเขา
ข้อมูลการติดต่อทางธุ รกิจนี้และรายละเอียดส่วนบุคคลอื่นๆ
ที่ใช้ในการบริ หารจัดการธุ รกิจที่มีอยูแ่ ละในอนาคต
บุคคลอื่นๆ
ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมอาจถูกเก็บรวบรวม
ใช้งาน
และเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมา
และเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
รวมถึงการรายงานด้านกฎระเบียบ
การสอบสวนข้อกล่าวหาในการกระทําผิด
และการจัดการและการแก้ต่างในการเรี ยกร้องและการดําเนินการทางกฎหมาย และการปฏิบตั ิตามหมายศาล คําสัง่ ศาลและภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ
เช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าไปในสถานประกอบการของเรา
Solvay เก็บรวบรวมข้อมูลนี้ตามที่เห็นสมควรและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
(2) ประกาศด้ านความเป็ นส่ วนตัว - ความโปร่ งใส
ในกรณี ที่จาํ เป็ น
Solvay
จะแจ้งให้บุคคลทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของบุคคลนั้น
และนอกจากนี้ยงั ทําให้ขอ้ มูลนี้สามารถใช้งานได้เมื่อมีการร้องขอ โดยเฉพาะ ประกาศความเป็ นส่วนตัวประกอบด้วย
●
●
●
●
●

ๆ

ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทของบุคคลที่เราเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้
มาตรการป้ องกันความเป็ นส่วนตัวและข้อมูลที่เราใช้ และ
วิธีการเข้าถึง แก้ไขหรื อลบข้อมูลส่วนบุคคล (หากเหมาะสม)

นอกจากนี้
Solvay
ยังมีความโปร่ งใสในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
ในกรณี ที่เป็ นไปได้
ประกาศความเป็ นส่วนตัวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่ม Solvay และบุคคลที่สาม วัตถุประสงค์ในการถ่ายโอนดังกล่าว
บุคคลหรื อฝ่ ายที่อาจเป็ นผูร้ ับ และมาตรการป้ องกันที่ Solvay กําหนดให้ใช้งานเพื่อช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ มีการป้ องกันอย่างเพียงพอสําหรับข้อมูลที่ถ่ายโอน

(3) ความถูกต้ องตามกฎหมายและความเป็ นธรรมในการประมวลผล
Solvay
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคล
ซึ่งหมายความว่าการประมวลผลทั้งหมดขึ้นอยูก่ บั เหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เช่น
ความจําเป็ นในการประมวลผลสําหรับ
(i)
การเตรี ยมและ/หรื อการทําสัญญากับบุคคล
(ii)
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทางกฎหมายที่มีผลต่อ
Solvay
(iii)
2
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การป้ องกันผลประโยชน์ที่สาํ คัญต่อชีวิตของบุคคล (iv) ผลงานที่ทาํ ขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อ (v) ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่ง Solvay
หรื อบุคคลที่สามต้องได้รับ
ยกเว้นในกรณี ที่ผลประโยชน์ดงั กล่าวถูกแทนที่ดว้ ยผลประโยชน์หรื อสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและเสรี ภาพของบุคคลที่ตอ้ งการการป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้ ในกรณี ที่กฎหมาย สัญญาหรื อข้อตกลงกําหนดให้ขอความยินยอมของบุคคลเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้งานหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Solvay
ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวก่อนที่จะดําเนินการหรื อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
(4) ข้ อมูลทีล่ ะเอียดอ่ อน
มีขอ้ มูลส่วนบุคคลบางประเภทที่
Solvay
เห็นว่ามีความสําคัญเป็ นพิเศษและที่
ให้การป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับด้วยความเหมาะสมเพิ่มเติม
จะเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนี้ตามพื้นฐานทางกฎหมาย
หรื อในกรณี ที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรื อมีเหตุผลทางธุ รกิจที่มีเหตุบงั คับหากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
(5) ความถูกต้ องของข้ อมูล
Solvay
จะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
ตามความจําเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

Solvay
Solvay

ครบถ้วน

และทันสมัย

(6) การเปิ ดเผยข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้ อมูลภายใน
โดยทัว่ ไปข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการแบ่งปันภายใน
ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายสําหรับวัตถุประสงค์ขององค์กรตามเหตุอนั สมควรและเหมาะสม
อย่างไรก็ตามแม้จะอยูใ่ น
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะจํากัดไว้เฉพาะพนักงาน ตัวแทน หรื อผูร้ ับเหมาที่ตอ้ งเข้าถึงเพื่อทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลภายนอก
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากพนักงาน
ตัวแทน
หรื อผูร้ ับเหมาของ
อาจกระทําได้เฉพาะในกรณี ที่กฎหมายหรื อกระบวนการทางกฎหมายอนุญาตหรื อกําหนด
หรื อตามข้อตกลง
หรื อโดยความยินยอมของบุคคล โดยเฉพาะกับ:

Solvay
Solvay

Solvay
แล้ว
ความจําเป็ นทางธุ รกิจ

พนักงาน
Solvay อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้างให้กบั บุคคลที่สามที่ให้บริ การแก่พนักงาน เช่น
การจ่ายเงินเดือนหรื อการจัดการผลประโยชน์
บุคคลทัง้ หมด
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อตอบสนองต่อคําร้องขอข้อมูลของรัฐบาลหรื อเป็ นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
การเจรจาต่อรองและการขายหรื อโอนกิจการทั้งหมดหรื อบางส่วนของบริ ษทั
(7) สถานทีต่ ้งั ของข้ อมูลส่ วนบุคคลและการถ่ ายโอนระหว่ างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลที่สาํ นักงานใหญ่ของ
Solvay
ระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคหรื อระดับโลก
หรื อ
ณ
ที่ต้ งั ของบริ ษทั ในเครื อของ
Solvay
หรื อผูใ้ ห้บริ การของเรา
ที่ศูนย์ขอ้ มูลระหว่างประเทศหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งแห่งของเราและในระบบคลาวด์ผา่ นทางผูใ้ ห้บริ การของเรา และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บงั คับเสมอ
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ฟุตปริ้ นท์ระหว่างประเทศของ
Solvay
เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจํานวนมากระหว่างบริ ษทั
Solvay
ต่างๆ
รวมถึงบุคคลที่สามที่อยูใ่ นประเทศต่างๆ
Solvay
จะพยายามให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการป้ องกันที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้
(8) การปกป้องข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อช่วยปกป้ องความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
Solvay
จะใช้การป้ องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความละเอียดอ่อนของข้อมูล
การป้ องกันเหล่านี้ รวมถึงมาตรการด้านการบริ หาร
ทางเทคนิคและทางกายภาพที่เหมาะสม
เพื่อป้ องกันความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจากภัยคุกคามที่คาดหมายและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
Solvay
ยังคงรักษาความเป็ นส่วนตัวตามโปรแกรมการจัดการการละเมิดและเหตุการณ์ดา้ นการป้ องกันข้อมูลและความเป็ นส่วนตัว
ในกรณี ที่กาํ หนดไว้ตามกฎหมายที่บงั คับใช้
Solvay
จะรายงานการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ/หรื อแจ้งให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบทราบ
(9) การเข้ าถึงและการแก้ ไข - สิ ทธิของบุคคล
โดยทัว่ ไป
Solvay
จะจัดให้บุคคลที่ร้องขอมีโอกาสตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
เพื่อยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ตามความเหมาะสม
Solvay
เปิ ดโอกาสให้บุคคลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตามเหตุอนั ควร
(10) การเก็บรักษา
Solvay พยายามที่จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่บงั คับใช้
ความรับผิดชอบ/ภาระความรับผิด
พนักงานทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบตั ิตามนโยบายนี้
พนักงานแต่ละคนมีส่วนรับผิดชอบในการช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Solvay ครอบครองอยูน่ ้ นั มีความถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
Solvay ได้จดั ตั้งสํานักงานคุม้ ครองข้อมูลและความเป็ นส่วนตัวซึ่งมีหน้าที่ในการประสานงานด้านการปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ Solvay
รวมถึงการปรับใช้การสื่ อสารและการฝึ กอบรมที่มีประสิ ทธิ ภาพเกี่ยวกับนโยบายนี้
ในกรณี ที่กฎหมายของประเทศกําหนดไว้
Solvay
จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลในระดับประเทศหรื อระดับท้องถิ่น
ถือเป็ นความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยธุ รกิจทัว่ โลก
กิจกรรมสนับสนุนการทํางาน/ธุ รกิจหรื อบริ ษทั ในเครื อของ
Solvay
และพนักงานทุกคนในการรับประกันถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้
เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและรายงานต่อสํานักงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามหรื อมีการละเมิดใดๆ
สํานักงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกําหนดและอัปเดตนโยบายนี้
การละเมิดนโยบายนี้อาจทําให้เกิดการดําเนินการตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั และสอดคล้องกับกฎหมายที่บงั คับใช้

รวมถึงการลงโทษทางวินยั

การเยียวยาผลกระทบและการยุติความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
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