THAI YAZAKI Corporation, Ltd.
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัครงานของบริษัทเครือไทยยาซากิฉบับที่ 1
นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงานของบริ ษทั เครื อไทยยาซากิ ฉบับนี้ ("นโยบายคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงาน") เป็ นการแจ้งให้ท่านทราบว่า บริ ษทั ไทยยาซากิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด, บริ ษทั วาย
ไอซี เอเชี ย แปซิ ฟิค คอร์ ปอเรชัน่ จากัด, บริ ษทั ไทยแอโรว์ จากัด, บริ ษทั สายไฟฟ้ าไทย - ยาซากิ จากัด, บริ ษทั
ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ ง จากัด, และบริ ษทั ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์คเซอร์ วิส จากัด (แต่ละแห่ งรวมกันเรี ยกว่า "บริ ษทั เครื อ
ไทยยาซากิ " ซึ่ งรวมเรี ยกว่า "บริ ษทั " ) จะรวบรวม นาไปใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้
ภายใต้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงานฉบับนี้ "ข้อมูลส่ วนบุคคล" จะหมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ
ท่านซึ่ งสามารถระบุตวั ตนของท่านได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงานนี้ ใช้บงั คับผูส้ มัครงาน โดยบริ ษทั จะประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านเพื่อพิจารณารับท่านเข้าทางานและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาสัญญาจ้างงานต่อไป
หากบริ ษทั ไม่สามารถดาเนิ นการประมวลผลตามระบุในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงาน
ฉบับนี้ บริ ษทั อาจไม่สามารถดาเนิ นการตามกระบวนการจัดหางานหรื อเข้าทาสัญญาจ้างงานกับท่านได้ หรื อในกรณี
พิเศษ บริ ษทั อาจจาเป็ นต้องขอความยินยอมจากท่านเป็ นการเฉพาะในการดาเนิ นการกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ด้วยวิธีการเฉพาะ
1. บริษัทรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลอะไรบ้ าง
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพิจารณาการจ้างงานของบริ ษทั บริ ษทั จะรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านใน
ระหว่างกระบวนการสรรหาและสัมภาษณ์ ซึ่ งในบางครั้งบริ ษทั จะได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูล
ของบุคคลภายนอก เช่ น เมื่อบริ ษทั ได้รับรายละเอียดของการรับรองหรื อการฝึ กอบรมที่ท่านได้รับ หรื อในกรณี ที่
บริ ษทั ได้รับข้อติ ชมเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งานของท่านจากบริ ษทั ในเครื อ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังรวบรวมรายละเอี ยด
บทลงโทษขององค์กรในวิชาชี พ การตรวจสอบทางการเงิ น หรื อการต้องโทษทางอาญา หากท่านยินยอมให้มีการ
ตรวจสอบประวัติ นอกจากนี้บริ ษทั อาจรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก (เช่น บุคคลอ้างอิงของ
ท่าน) และแหล่งอื่นๆ (เช่น บริ ษทั ตัวแทนจัดหางานและบริ ษทั ที่จดั จ้างจากภายนอก)
เนื่ องจากเป็ นการบังคับใช้กบั ท่านตามบทบาท ความรับผิดชอบ และสถานะที่มีต่อบริ ษทั บริ ษทั จะรวบรวม
ดาเนินการ และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในหมวดและประเภทต่อไปนี้
1)
รายละเอียดส่ วนบุคคล เช่น ชื่อเล่น ชื่อ นามสกุล เพศ รู ปถ่าย วันเดือนปี เกิด สถานที่เกิด
อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง สัญชาติ สถานภาพการสมรส การรับราชการทหาร ทักษะ ข้อมูลบนบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ (เช่น รายละเอียดบนบัตรประจาตัวประชาชน รายละเอียดหนังสื อเดินทาง ใบอนุญาตทางาน
ใบอนุญาตขับรถ) ทะเบียนรถ ทะเบียนบ้าน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีรวมถึงบัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ข้อมูล

การเป็ นสมาชิก ลายมือชื่อ และสิ่ งอื่นๆ ที่ระบุตวั ตน
2)
รายละเอียดการติดต่ อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูอ่ ีเมล ที่อยูท่ างไปรษณี ย ์ ที่อยูจ่ ดทะเบียน
แผนที่ ตาแหน่งจีพีเอสจากยานพาหนะ และเบอร์ ติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น
3)
ข้ อมูลเกีย่ วกับเงินเดือนและผลประโยชน์ ของท่ าน เช่น เงินเดือน เงินชดเชย รายละเอียด
สวัสดิการ ค่าตอบแทนรวม รายละเอียดบัญชีเงินเดือน และผลประโยชน์จากประกันของท่าน (รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับท่านและผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะของท่าน ญาติใกล้ชิดผูร้ ับผลประโยชน์ที่บริ ษทั ให้แก่ผรู ้ ับประกัน)
รายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน บันทึกค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่พกั ผลประโยชน์อื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านให้ไว้
และข้อมูลการหักเงินเดือนของท่านเนื่องจากการดาเนิ นการทางกฎหมาย
4)
ข้ อมูลการจ้ างงาน เช่น ประสบการณ์ทางาน ประวัติส่วนตัวในจดหมายสมัครงาน ประวัติการศึกษา
5)
ข้ อมูลอืน่ ๆ เช่น ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นๆที่ท่านให้บริ ษทั ด้วยความสมัครใจหรื อ
บุคคลภายนอกให้บริ ษทั ในระหว่างการรับสมัคร การจ้างงาน หรื อการให้บริ การแก่บริ ษทั ซึ่ งยังรวมถึง
ขั้นตอน/ระยะเวลาในการสมัคร และ
6)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีอ่ ่ อนไหว (sensitive personal data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อ
ทางศาสนา ความพิการ ข้อมูลทางการแพทย์ และข้อมูลด้านสุ ขภาพ (เช่น การเลือกรับประทานหรื ออาหารที่
งดรับประทาน ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจสุ ขภาพ) สหภาพแรงงาน/การค้า ข้อมูลการยืนยันตัวตนผ่าน
ลักษณะทางกายภาพ (เช่น ลายนิ้วมือสแกน) และประวัติอาชญากรรม
บริ ษทั จะรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยเฉพาะข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหวตามที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัด
แจ้งหรื อในกรณี ที่กฎหมายอนุ ญาตเท่านั้น บริ ษทั รวบรวมรายละเอียดบทลงโทษขององค์กรในวิชาชีพ การตรวจสอบ
ทางการเงิน หรื อการต้องโทษทางอาญาที่ท่านยินยอมให้มีการตรวจสอบประวัติ
บริ ษทั จะไม่รวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองเมื่อจาเป็ น
หรื อจากคนเสมื อนไร้ ความสามารถและคนไร้ ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูด้ ู แลตามกฎหมาย (ผู ้
พิทกั ษ์และผูอ้ นุ บาล) ในกรณี ที่บริ ษทั รับทราบว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลโดยมิได้เจตนาจากบุคคลใดก็
ตามที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองเมื่อจาเป็ น หรื อจากคนเสมือนไร้ความสามารถและ
คนไร้ ความสามารถโดยไม่มีผดู ้ ูแลตามกฎหมาย (ผูพ้ ิทกั ษ์และผูอ้ นุ บาล) บริ ษทั จะลบข้อมูลนั้นทันทีหรื อรวบรวม
นาไปใช้ เปิ ดเผยและ/หรื อโอนย้ายเฉพาะในกรณี ที่บริ ษทั สามารถทาได้ตามเกณฑ์อื่นๆ ทางกฎหมายนอกเหนื อจาก
การให้ความยินยอม
2. ทาไมบริษัทจึงรวบรวม นาไปใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั รวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านด้วยหลายเหตุผลที่เชื่ อมโยงกับการจ้างงานของท่าน บริ ษทั
จะรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อ
ทาหรื อปฏิ บตั ิตามสัญญา เพื่อปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ตามความยินยอม เพื่อประโยชน์ที่สาคัญ เพื่อป้ องกันหรื อระงับ

อันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคลหรื อเกณฑ์อื่นใดตามที่กฎหมายที่บงั คับใช้อนุ ญาต แล้วแต่กรณี เพื่อ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1)
การบริหารการรับคนเข้ าทางาน : เพื่อพิจารณาและดาเนิ นการกับใบสมัคร บุคคลอ้างอิง และเอกสาร
ที่ยื่น การวิเคราะห์คุณสมบัติของท่านรวมไปถึ งการทดสอบความรู ้ หรื อทักษะ การยืนยันตัวตนและสิ ทธิ ของท่า น
สาหรับการจ้างงานท่านในระหว่างกระบวนการว่าจ้างหรื อการสรรหา ซึ่ งรวมถึ งการประเมินทักษะของท่าน และ
ความสนใจในโอกาสในการทางานกับบริ ษทั และการสื่ อสารกับท่านเกี่ ยวกับการสมัครงานของท่านเพื่อตอบข้อ
ซักถามของท่านและกาหนดตารางเวลาในการสัมภาษณ์ และจัดทาสัญญาจ้างงานหรื อสัญญาการให้บริ การ
2)
ระบบไอทีและการรองรั บ : เพื่อให้การรองรับด้านไอทีสาหรับโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ระบบบัญชี
ระบบจัดการข้อมูลอื่นๆ รวมถึงข้อมูลและการบารุ งรักษาระบบ และการเก็บบันทึก
3)
การคุ้ มครองข้ อมู ล ความลับ และสิ นทรั พย์ : เพื่อรั กษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ ของสิ่ ง
อานวยความสะดวก เครื่ องมือ และแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ซึ่งรวมถึงการจัดการสิ ทธิการเข้าถึง การ
ตรวจติดตามการปฏิ บตั ิ ตามระเบียบการของบริ ษทั และในกรณี ที่กฎหมายในพื้นที่ น้ นั อนุ ญาตและเป็ นไปตาม
นโยบายที่เกี่ยวข้องสาหรับการสอบสวน การให้หรื อการตรวจสอบหลักฐาน และการลงโทษทางวินยั
4)
การปกป้องผลประโยชน์ ของบริ ษัท : เพื่อปกป้ องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ ของธุ รกิ จของ
บริ ษทั ใช้สิทธิ ของบริ ษทั หรื อปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั ในกรณี ที่จาเป็ นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่าง เช่น
ตรวจจับ ป้ องกัน และรับมือกับข้อเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิตามกฎหมาย การกากับดูแล การตรวจสอบ
การสื บสวนและเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางวินัย (รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ าวที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการทาง
กฎหมายหรื อการดาเนิ นคดี) และข้อกาหนดการรายงานด้านจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอื่นๆ รวมไป
ถึงการร้องเรี ยน
นอกจากการรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "บริ ษทั
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลอะไรบ้าง? " ข้างต้น บริ ษทั ยังรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลในหมวด
พิเศษต่อไปนี้เกี่ยวกับท่านที่บริ ษทั ถือว่าเป็ น "ข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว"
• ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพและการรักษา เช่น โรคที่เคยป่ วย
• ประวัติอาชญากรรม เช่น การต้องโทษทางอาญาเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณารับคนเข้าทางาน การ
คัดกรอง/การตรวจสอบประวัติเพื่อจ้างงาน ประวัติและการสอบสวนความผิดทางวินยั
• ความพิการ เพื่อตรวจยืนยันคุณสมบัติของท่านสาหรับตาแหน่งเฉพาะและใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบการรับสิ ทธิ ประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนดและยืน่ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• ศาสนา เนื่องจากการรวบรวมสาเนาหรื อภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของขั้นตอนการยืนยันตัวตน เพื่อให้ที่พกั และคัดเลือกพนักงานที่จะเข้าร่ วมงานของบริ ษทั ข้อกาหนดด้าน
อาหารตามศาสนา และวันหยุดทางศาสนา
• เชื้อชาติ สาหรับขั้นตอนของบริ ษทั ที่จาเป็ นในการคัดเลือกและพิจารณาใบสมัครของท่าน
• ข้ อมูลการยืนยันตัวตนผ่ านลักษณะทางกายภาพ สาหรับการจ้างงานและการสนับสนุนทางธุ รกิจ
(เช่น การตรวจสอบสิ ทธิ ประวัติการทางาน บันทึกเวลาเข้า/ออกงาน)

3. บริษัทเปิ ดเผยหรือโอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ แก่ ใคร
บริ ษทั อาจต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านร่ วมกับบุคคลภายนอกตามเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวไว้ขา้ งต้น เช่น
บริ ษทั เครื อไทยยาซากิ บริ ษทั ที่ให้บริ การ (เช่ น ผูใ้ ห้บริ การฝึ กอบรม บริ การประเมิน และบริ ษทั นาเที่ยว) ผูใ้ ห้
สวัสดิการอื่นๆ (เช่น โรงพยาบาล บริ ษทั ประกัน บริ การกองทุนสารองเลี้ยงชี พ และหน่วยงานทาบัญชี เงินเดื อน)
และผูใ้ ห้บริ การด้านวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี นักบัญชี ที่ปรึ กษา และทนายความ)
ในบางกรณี บริ ษทั อาจจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลของท่านร่ วมกับหน่ วยงานราชการใด หน่ วยงานที่
บังคับใช้กฎหมาย ศาล ผูค้ วบคุม หรื อบุคคลภายนอกที่บริ ษทั เชื่ อว่าจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันตามกฎหมาย
หรื อที่ควบคุมบังคับ หรื อมิฉะนั้นเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของบริ ษทั สิ ทธิ ของบุคคลภายนอก หรื อความปลอดภัยส่ วน
บุคคลของบุคคลใด หรื อเพื่อตรวจจับ ป้ องกัน หรื อมิฉะนั้นเพื่อแก้ไขปั ญหาการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย
หรื อความปลอดภัย บริ ษ ทั อาจมอบ โอน หรื อเปลี่ ย นสิ ท ธิ หรื อข้อผูก พันของบริ ษ ทั ให้กบั บุ ค คลภายนอกใน
ขอบเขตที่ อนุ ญาตภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างท่านกับบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนย้ายข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านให้แก่นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ับมอบอานาจ ผูท้ ี่คาดว่าจะได้รับมอบอานาจ ผูร้ ับโอน หรื อผูท้ ี่คาดว่า
จะรับโอนในกรณี ที่ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ปรับโครงสร้างหนี้ ควบรวมกิจการ เข้าถือสิ ทธิ ขาย ซื้ อ ร่ วมทุน
มอบ เลิกกิจการ หรื อกรณี อื่นใดทานองเดียวกันนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรื อการจาหน่ายกิ จการ สิ นทรัพย์ หรื อ
หุ น้ ของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
นอกจากนี้อาจแบ่งปั นข้อมูลของท่านให้แก่คู่คา้ ทางธุ รกิจหรื อซัพพลายเออร์ ดว้ ยเหตุผลต่างๆ เช่น การเข้าทา/
ดาเนินการตามสัญญา การชาระเงิน บันทึกการส่ งมอบ การรายงานปั ญหา เป็ นต้น
4. บริษัทเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านไว้ นานเท่ าไร
บริ ษทั จะเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ 6 เดือน นับแต่วนั ที่บริ ษทั แจ้งผลการพิจารณาการเข้ารับทางานกับ
ท่าน
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจต้องเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลานานขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดและ/
หรื ออนุญาต
5. สิ ทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูล
สิ ทธิ ที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้ เป็ นสิ ทธิ ตามกฎหมายของท่านซึ่ งท่านสามารถขอใช้สิทธิ เหล่านี้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่
กฎหมายกาหนดและตามขั้นตอนการจัดการสิ ทธิ ของบริ ษทั ดังนี้
• ร้องขอการเข้าถึง ขอสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อเพื่อเปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
• แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านหากไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั
• จากัดไม่ให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านหากท่านเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หากต้องการใช้สิทธิ เหล่านี้ในหัวข้อนี้ ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ได้ตามที่อยูใ่ นหัวข้อ "รายละเอียดการติดต่อ
บริ ษทั " ด้านล่าง

คาขอของท่านในการใช้สิทธิ ใดๆ ข้างต้นอาจถูกจากัดโดยกฎหมายที่ใช้บงั คับ ในบางกรณี บริ ษทั อาจปฏิเสธ
คาขอของท่านได้ตามสมควรและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อผูกพันทางกฎหมายของบริ ษทั หรื อคาสั่ง
ศาล หากบริ ษทั ปฏิเสธคาขอของท่านบริ ษทั จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ
หากท่านเชื่อว่าการที่บริ ษทั รวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านละเมิดกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิ ยนื่ เรื่ องร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลที่มีอานาจตามความเหมาะสม อย่างไรก็
ตามบริ ษทั ยินดี หากมีโอกาสได้จดั การกับข้อกังวลของท่านก่อนที่ท่านจะไปพบเจ้าหน้าที่ ดังนั้นโปรดติดต่อบริ ษทั
เป็ นประการแรก
6. ข้ อมูลเกีย่ วกับบุคคลอ้ างอิงของท่ าน
หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิงของท่าน สมาชิ กในครอบครัวของท่าน ญาติใกล้ชิดและ/
หรื อผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะอื่นๆ ("ผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะ") เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุ คคลของผูส้ มัครงาน ท่านมี หน้าที่ รับผิดชอบในการแจ้งให้ทราบถึ งสิ ทธิ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาของ
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงานนี้ ตามที่บงั คับใช้ นอกจากนี้ ท่านยังต้องรับผิดชอบในการขอความ
ยินยอมที่จาเป็ นจากผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะเหล่านี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีสิทธิ และสามารถยึดตามเกณฑ์ทาง
กฎหมายที่เหมาะสมในการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของพวกเขาแก่บริ ษทั
7. การเปลีย่ นแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัครงานนี้
บริ ษทั อาจแก้ไขเพิม่ เติมหรื อปรับปรุ งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงานฉบับนี้เป็ นครั้งคราว
เนื่ อ งจากแนวทางปฏิ บ ัติ ใ นการคุ ้ม ครองข้อ มู ล ของบริ ษ ัท เปลี่ ย นแปลงไปด้ว ยเหตุ ผ ลหลายประการ เช่ น การ
เปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ ยนแปลงกฎหมาย เป็ นต้น การแก้ไขเพิ่มเติ มหรื อปรั บปรุ งนโยบายคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงานนี้ จะมีอยูใ่ น [http://www.thaiyazaki.com/en/privacy-notice] และออกประกาศเป็ น
หนังสื อ โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ท่า นทราบหรื อขอความยินยอมจากท่า นหากมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างมี นัยสาคัญใน
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงานนี้หรื อหากบริ ษทั จาเป็ นต้องดาเนิ นการดังกล่าวตามกฎหมาย
8. รายละเอียดการติดต่ อบริษัท
หากท่ า นมี ค าถามเกี่ ย วกับ แนวทางปฏิ บ ัติ ห รื องานของบริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้องกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น
สามารถติดต่อบริ ษทั ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง บริ ษทั ยินดีช่วยเหลือตามคาขอข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรื อข้อร้องเรี ยน
1)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยยาซากิ คอร์ ปปอเรชัน่ จากัด (สานักงานใหญ่)
ที่ต้ งั 142 อาคารทูแปซิ ฟิค เพลส ชั้น 26 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
เบอร์โทร 02-653-2550

2)

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล (TYG ISMS Secretariat)
ที่ต้ งั 142 อาคารทูแปซิ ฟิค เพลส ชั้น 26 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
เบอร์โทร 02-653-2550 ต่อ 471
อีเมล tygpdpa@th.yazaki.com

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
บริ ษทั เครื อไทยยาซากิ

