YIC Asia Pacific Corporation., Ltd.
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัครงานของบริษัทเครือไทยยาซากิฉบับที่ 2
นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงานของบริ ษทั เครื อไทยยาซากิ ฉบับนี้ ("นโยบาย
คุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงาน") เป็ นการแจ้งให้ท่านทราบว่า บริ ษทั วายไอซี เอเชี ย แปซิ ฟิค
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด, บริ ษทั ไทยยาซากิ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด, บริ ษทั ไทยแอโรว์ จากัด, บริ ษทั สายไฟฟ้ าไทย
- ยาซากิ จากัด, และบริ ษทั ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ ง จากัด (แต่ละแห่ งรวมกันเรี ยกว่า "บริ ษทั เครื อไทยยาซากิ"
ซึ่ งรวมเรี ยกว่า "บริ ษทั " ) จะรวบรวม นาไปใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ ภายใต้
นโยบายคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของผูส้ มัครงานฉบับ นี้ "ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล" จะหมายถึ ง ข้อมู ล ใดๆ
เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถระบุตวั ตนของท่านได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงานนี้ใช้บงั คับผูส้ มัครงาน โดยบริ ษทั จะประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อพิจารณารับท่านเข้าทางานและดาเนิ นการเกี่ ยวกับการจัดทาสัญญาจ้างงาน
ต่อไป
หากบริ ษทั ไม่สามารถดาเนิ นการประมวลผลตามระบุในนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของ
ผูส้ มัครงานฉบับนี้ บริ ษทั อาจไม่สามารถดาเนิ นการตามกระบวนการจัดหางานหรื อเข้าทาสัญญาจ้างงานกับ
ท่านได้ หรื อในกรณี พิเศษ บริ ษทั อาจจาเป็ นต้องขอความยินยอมจากท่านเป็ นการเฉพาะในการดาเนิ นการ
กับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการเฉพาะ
1. บริษัทรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลอะไรบ้ าง
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพิจารณาการจ้างงานของบริ ษทั บริ ษทั จะรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านในระหว่างกระบวนการสรรหาและสัมภาษณ์ ซึ่ งในบางครั้งบริ ษทั จะได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
จากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น เมื่อบริ ษทั ได้รับรายละเอียดของการรับรองหรื อการฝึ กอบรมที่ท่าน
ได้รับ หรื อในกรณี ที่บริ ษทั ได้รับข้อติ ช มเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ง านของท่า นจากบริ ษทั ในเครื อ นอกจากนี้
บริ ษทั ยังรวบรวมรายละเอียดบทลงโทษขององค์กรในวิชาชีพ การตรวจสอบทางการเงิน หรื อการต้องโทษ
ทางอาญา หากท่านยินยอมให้มีการตรวจสอบประวัติ นอกจากนี้ บริ ษทั อาจรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านจากบุ คคลภายนอก (เช่ น บุ คคลอ้างอิ งของท่าน) และแหล่ งอื่ นๆ (เช่ น บริ ษทั ตัวแทนจัดหางานและ
บริ ษทั ที่จดั จ้างจากภายนอก)
เนื่ องจากเป็ นการบังคับใช้กบั ท่านตามบทบาท ความรับผิดชอบ และสถานะที่มีต่อบริ ษทั บริ ษทั จะ
รวบรวม 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)
รายละเอียดการติ ด ต่ อ เช่ น หมายเลขโทรศัพ ท์ ที่ อยู่อีเมล ที่ อยู่ท างไปรษณี ย ์ ที่ อยู่จ ด
ทะเบียน
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 ประวัติ
การศึกษา
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 วนบุ คคลที่ อ่อนไหวตามที่ ท่านให้ค วาม
ยินยอมโดยชัดแจ้งหรื อในกรณี ที่กฎหมายอนุ ญาตเท่านั้น บริ ษทั รวบรวมรายละเอียดบทลงโทษขององค์กร
ในวิชาชีพ การตรวจสอบทางการเงิน หรื อการต้องโทษทางอาญาที่ท่านยินยอมให้มีการตรวจสอบประวัติ
บริ ษทั จะไม่รวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองเมื่อ
จาเป็ น หรื อจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูด้ ูแลตาม
กฎหมาย (ผูพ้ ิทกั ษ์และผูอ้ นุ บาล) ในกรณี ที่บริ ษทั รับทราบว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลโดยมิ ได้
เจตนาจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองเมื่อจาเป็ น หรื อจากคน
เสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยไม่มีผดู ้ ูแลตามกฎหมาย (ผูพ้ ิทกั ษ์และผูอ้ นุ บาล) บริ ษทั

จะลบข้อมูลนั้นทันทีหรื อรวบรวม นาไปใช้ เปิ ดเผยและ/หรื อโอนย้ายเฉพาะในกรณี ที่บริ ษทั สามารถทาได้
ตามเกณฑ์อื่นๆ ทางกฎหมายนอกเหนือจากการให้ความยินยอม
2. ทาไมบริษัทจึงรวบรวม นาไปใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
บริ ษทั รวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลของท่านด้วยหลายเหตุผลที่เชื่ อมโยงกับการจ้างงานของ
ท่าน บริ ษทั จะรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อทาหรื อปฏิบตั ิตามสัญญา เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตามความยินยอม เพื่อประโยชน์ที่
สาคัญ เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคลหรื อเกณฑ์อื่นใดตามที่กฎหมาย
ที่บงั คับใช้อนุญาต แล้วแต่กรณี เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1)
การบริ หารการรั บคนเข้ าทางาน : เพื่อพิจารณาและดาเนิ นการกับใบสมัคร บุคคลอ้างอิ ง
และเอกสารที่ยื่น การวิเคราะห์คุณสมบัติของท่านรวมไปถึงการทดสอบความรู ้หรื อทักษะ การยืนยันตัวตน
และสิ ทธิ ของท่านสาหรั บการจ้างงานท่านในระหว่างกระบวนการว่าจ้างหรื อการสรรหา ซึ่ งรวมถึ งการ
ประเมินทักษะของท่าน และความสนใจในโอกาสในการทางานกับบริ ษทั และการสื่ อสารกับท่านเกี่ ยวกับ
การสมัครงานของท่านเพื่อตอบข้อซักถามของท่านและกาหนดตารางเวลาในการสัมภาษณ์ และจัดทาสัญญา
จ้างงานหรื อสัญญาการให้บริ การ
2)
ระบบไอทีและการรองรับ : เพื่อให้การรองรับด้านไอทีสาหรับโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ระบบ
บัญชี ระบบจัดการข้อมูลอื่นๆ รวมถึงข้อมูลและการบารุ งรักษาระบบ และการเก็บบันทึก
3)
การคุ้มครองข้ อมูล ความลับ และสิ นทรั พย์ : เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์
ของสิ่ งอานวยความสะดวก เครื่ องมือ และแพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึ งการจัดการ
สิ ทธิ การเข้าถึง การตรวจติดตามการปฏิบตั ิตามระเบียบการของบริ ษทั และในกรณี ที่กฎหมายในพื้นที่น้ นั
อนุญาตและเป็ นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้องสาหรับการสอบสวน การให้หรื อการตรวจสอบหลักฐาน และ
การลงโทษทางวินยั
4)
การปกป้องผลประโยชน์ ของบริ ษัท : เพื่อปกป้ องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ ของ
ธุ รกิ จของบริ ษทั ใช้สิทธิ ของบริ ษทั หรื อปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั ในกรณี ที่จาเป็ นและชอบด้วย
กฎหมาย ตัวอย่าง เช่น ตรวจจับ ป้ องกัน และรับมือกับข้อเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การกากับดู แล การตรวจสอบ การสื บสวนและเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ทางวินัย (รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล
ดังกล่ าวที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหรื อการดาเนิ นคดี ) และข้อกาหนดการรายงานด้าน
จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอื่นๆ รวมไปถึงการร้องเรี ยน
นอกจากการรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่า นตามที่ ระบุ ไ ว้ใ น
หัวข้อ "บริ ษทั รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลอะไรบ้าง? " ข้างต้น บริ ษทั ยังรวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลในหมวดพิเศษต่อไปนี้เกี่ยวกับท่านที่บริ ษทั ถือว่าเป็ น "ข้อมูลส่ วนบุคคลที่อ่อนไหว"

• ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพและการรักษา เช่น โรคที่เคยป่ วย
• ประวัติอาชญากรรม เช่ น การต้องโทษทางอาญาเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการพิจารณารับคนเข้า
ทางาน การคัดกรอง/การตรวจสอบประวัติเพื่อจ้างงาน ประวัติและการสอบสวนความผิดทางวินยั
• ความพิการ เพื่อตรวจยืนยันคุณสมบัติของท่านสาหรับตาแหน่งเฉพาะและใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบการรับสิ ทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนดและยืน่ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• ศาสนา เนื่องจากการรวบรวมสาเนาหรื อภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของขั้นตอนการยืนยันตัวตน เพื่อให้ที่พกั และคัดเลือกพนักงานที่จะเข้าร่ วมงานของบริ ษทั ข้อกาหนดด้าน
อาหารตามศาสนา และวันหยุดทางศาสนา
• เชื้อชาติ สาหรับขั้นตอนของบริ ษทั ที่จาเป็ นในการคัดเลือกและพิจารณาใบสมัครของท่าน
• ข้ อมู ลการยืนยันตัวตนผ่ านลักษณะทางกายภาพ สาหรับการจ้างงานและการสนับสนุ นทาง
ธุ รกิจ
(เช่น การตรวจสอบสิ ทธิ ประวัติการทางาน บันทึกเวลาเข้า/ออกงาน)
3. บริษัทเปิ ดเผยหรือโอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านให้ แก่ ใคร
บริ ษทั อาจต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านร่ วมกับบุคคลภายนอกตามเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวไว้
ข้างต้น เช่น บริ ษทั เครื อไทยยาซากิ บริ ษทั ที่ให้บริ การ (เช่น ผูใ้ ห้บริ การฝึ กอบรม บริ การประเมิน และบริ ษทั
นาเที่ยว) ผูใ้ ห้สวัสดิการอื่นๆ (เช่น โรงพยาบาล บริ ษทั ประกัน บริ การกองทุนสารองเลี้ยงชี พ และหน่วยงาน
ทาบัญชีเงินเดือน) และผูใ้ ห้บริ การด้านวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี นักบัญชี ที่ปรึ กษา และทนายความ)
ในบางกรณี บริ ษทั อาจจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านร่ วมกับหน่วยงานราชการใด
หน่ วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ศาล ผูค้ วบคุ ม หรื อบุคคลภายนอกที่บริ ษทั เชื่ อว่าจาเป็ นเพื่อปฏิ บตั ิตามข้อ
ผูกพันตามกฎหมายหรื อที่ควบคุมบังคับ หรื อมิ ฉะนั้นเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของบริ ษทั สิ ทธิ ของบุคคลภายนอก
หรื อความปลอดภัยส่ วนบุคคลของบุคคลใด หรื อเพื่อตรวจจับ ป้ องกัน หรื อมิฉะนั้นเพื่อแก้ไขปั ญหาการ
ฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัย หรื อความปลอดภัย บริ ษทั อาจมอบ โอน หรื อเปลี่ยนสิ ทธิ หรื อข้อผูกพัน
ของบริ ษทั ให้กบั บุ คคลภายนอกในขอบเขตที่ อนุ ญาตภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างท่านกับบริ ษทั นอกจากนี้
บริ ษทั อาจเปิ ดเผยหรื อโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ับมอบอานาจ ผูท้ ี่คาด
ว่า จะได้รับ มอบอานาจ ผูร้ ั บ โอน หรื อผูท้ ี่ ค าดว่า จะรั บ โอนในกรณี ที่ ป รั บ โครงสร้ า งองค์ก รใหม่ ปรั บ
โครงสร้างหนี้ ควบรวมกิจการ เข้าถือสิ ทธิ ขาย ซื้ อ ร่ วมทุน มอบ เลิกกิจการ หรื อกรณี อื่นใดทานองเดียวกัน
นี้ที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรื อการจาหน่ายกิจการ สิ นทรัพย์ หรื อหุ 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 ษ ทั จะเก็ บ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของท่ า นไว้ 6 เดื อนแต่ ไ ม่ เกิ น 1 ปี นับ แต่ วนั ที่ บ ริ ษ ทั แจ้งผลการ
พิจารณาการเข้ารับทางานกับท่าน
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจต้องเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลานานขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
กาหนดและ/หรื ออนุญาต
5. สิ ทธิของท่ านในฐานะเจ้ าของข้ อมูล
สิ ทธิ ที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้ เป็ นสิ ทธิ ตามกฎหมายของท่านซึ่ งท่านสามารถขอใช้สิทธิ เหล่านี้ ได้ภายใต้
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดและตามขั้นตอนการจัดการสิ ทธิ ของบริ ษทั ดังนี้
• ร้องขอการเข้าถึง ขอสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อเพื่อเปิ ดเผยการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
• แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านหากไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั
• จากัดไม่ให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านหากท่านเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หากต้องการใช้สิทธิ เหล่านี้ ในหัวข้อนี้ ท่านสามารถติดต่อบริ ษทั ได้ตามที่อยูใ่ นหัวข้อ "รายละเอียด
การติดต่อบริ ษทั " ด้านล่าง
คาขอของท่านในการใช้สิทธิ ใดๆ ข้างต้นอาจถูกจากัดโดยกฎหมายที่ใช้บงั คับ ในบางกรณี บริ ษทั
อาจปฏิเสธคาขอของท่านได้ตามสมควรและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อผูกพันทางกฎหมาย
ของบริ ษทั หรื อคาสัง่ ศาล หากบริ ษทั ปฏิเสธคาขอของท่านบริ ษทั จะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ
หากท่านเชื่อว่าการที่บริ ษทั รวบรวม นาไปใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านละเมิดกฎหมาย
คุ ม้ ครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิ ยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนไปยังหน่ วยงานคุ ม้ ครองข้อมูลที่มีอานาจตามความ
เหมาะสม อย่า งไรก็ ต ามบริ ษ ัท ยิ น ดี ห ากมี โ อกาสได้จ ัด การกับ ข้อ กัง วลของท่ า นก่ อ นที่ ท่ า นจะไปพบ
เจ้าหน้าที่ ดังนั้นโปรดติดต่อบริ ษทั เป็ นประการแรก
6. ข้ อมูลเกีย่ วกับบุคคลอ้ างอิงของท่ าน
หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลเกี่ ยวกับบุ คคลอ้างอิ งของท่าน สมาชิ กในครอบครั วของท่าน ญาติ
ใกล้ชิดและ/หรื อผูท้ ี่ อยู่ในความอุ ปการะอื่ นๆ ("ผูท้ ี่อยู่ในความอุปการะ") เพื่อวัตถุ ประสงค์ที่กล่ าวไว้ใน
นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงาน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้ทราบถึ งสิ ทธิ ใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงานนี้ ตามที่บงั คับใช้ นอกจากนี้
ท่านยังต้องรับผิดชอบในการขอความยินยอมที่จาเป็ นจากผูท้ ี่อยูใ่ นความอุปการะเหล่านี้ และตรวจสอบให้
แน่ใจว่าท่านมีสิทธิ และสามารถยึดตามเกณฑ์ทางกฎหมายที่เหมาะสมในการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของพวก
เขาแก่บริ ษทั

7. การเปลีย่ นแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัครงานนี้
บริ ษทั อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรื อปรับปรุ งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ มัครงานฉบับนี้ เป็ น
ครั้งคราว เนื่องจากแนวทางปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุผลหลายประการ
เช่ น การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ ยนแปลงกฎหมาย เป็ นต้น การแก้ไขเพิ่มเติ มหรื อปรั บปรุ ง
นโยบายคุ ้ม ครองข้อมู ลส่ วนบุ ค คลของผูส้ มัครงานนี้ จะมี อยู่ใ น [http://www.thaiyazaki.com/en/privacynotice] และออกประกาศเป็ นหนังสื อ โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบหรื อขอความยินยอมจากท่านหากมีการ
เปลี่ ย นแปลงอย่า งมี นัย ส าคัญ ในนโยบายคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูส้ มัครงานนี้ หรื อ หากบริ ษ ทั
จาเป็ นต้องดาเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย
8. รายละเอียดการติดต่ อบริษัท
หากท่านมีคาถามเกี่ ยวกับแนวทางปฏิ บตั ิหรื องานของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่าน สามารถติดต่อบริ ษทั ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง บริ ษทั ยินดี ช่วยเหลื อตามคาขอข้อมูล ข้อเสนอแนะ
หรื อข้อร้องเรี ยน
1)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั วายไอซี เอเชีย แปซิ ฟิค คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (สานักงานใหญ่)
ที่ต้ งั เลขที่ 911 อาคารไทยประกันชีวติ 4 ชั้น 21-22, 24-26
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
เบอร์โทร 02-663-7781
2)
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล (TYG ISMS Secretariat)
ที่ต้ งั เลขที่ 911 อาคารไทยประกันชีวติ 4 ชั้น 26
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
เบอร์โทร 02-663-7781 ต่อ 729, 730, 731
อีเมล tygpdpa@th.yazaki.com
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
บริ ษทั เครื อไทยยาซากิ

YIC Asia Pacific Corporation., Ltd.
TYG Applicant Privacy Notice

This TYG Applicant Privacy Notice ("Applicant Privacy Notice") tells you how YIC Asia Pacific Co.,
Ltd., Thai Yazaki Co., Ltd., Thai Arrow Products Co., Ltd., Thai-Yazaki Electric Wire Co., Ltd., and Thai
Metal Processing Co., Ltd. (individually, "the Company," and collectively, "Thai Yazaki Group," "we,"
or "our,") collects, uses, and discloses your Personal Data. For the purpose of this Applicant Privacy
Notice, "Personal Data" means any data about you which can directly or indirectly identify you.
This Applicant Privacy Notice applies to job applicants of Thai Yazaki Group ("you"), for processing
your Personal Data in order to recruit you and proceed any processes relevant to the execution of
employment contract with us.
If we are not able to carry out the processing activities we describe in this Applicant Privacy Notice, we
may not be able to pursue recruitment processes or executing employment contract with you. In certain
limited circumstances, we may need to ask for your specific consent to process your Personal Data in
a particular way.
1. What Personal Data we collect?
As part of your employment, we will collect your Personal Data during our recruitment and interview
processes. On occasion, we receive your Personal Data from third party sources, such as if we receive
details of a certification or training you obtained, or where we receive feedback concerning your
performance from our affiliate. In addition, we collect details of sanctions with professional bodies,
financial checks, or criminal convictions where you have consented to background checks. We may
also collect your Personal Data from authorized third parties (e.g., your reference person) and other
sources (e.g., recruitment agency and outsource company).
As applicable to you depending on your roles, responsibilities, and status with us, we will collect,
process, and use the following categories and types of Personal Data about you:
1) Personal details, such as nick name, name, surname, gender, photo, date of birth, place of
birth, age, weight, height, nationality, marital status, military service, skills, information on
government-issued cards (e.g., national identification card details, passport details, work permit,
driving license), car license plate, household registration details, tax-related data including tax
payer ID, membership information, signatures, and other identifiers;

2) Contact details, such as your phone number, email address, mailing address, registered
address, and emergency contacts;

3) Information about your salary and benefits, such as your salary;

4) Employment information, such as work experience, resume, education background;

5) Other Information, such as other Personal Data which you voluntarily provided to us or was
given to us by third parties during the course of your enrollment, application process/period; and

6) Sensitive Personal Data, such as racial or ethnic origin, religious belief, medical information
and health data, and criminal records.

We will only collect, use, or disclose sensitive Personal Data on the basis of your explicit consent or
where permitted by law. We collect details of sanctions with professional bodies, financial checks, or
criminal convictions where you have consented to background checks.

We do not knowingly collect information from individuals under legal age without their parental consent
when it is required, or from quasi-incompetent persons and incompetent persons without their legal
guardian's consent. In the event we learn that we have unintentionally collected personal information
from anyone under the age of 20 without parental consent when it is required, or from quasi-incompetent
persons and incompetent persons without their legal guardians, we will delete it immediately or collect,
use, disclose and/or transfer only if we can rely on other legal bases apart from consent.
2. Why we collect, use or disclose your Personal Data
We collect and use your Personal Data for a variety of reasons linked to your employment or service.
We collect, use, or disclose your Personal Data on the legal basis of legitimate interests; entering into
or performance of contract; legal compliance; consent; vital interest, for preventing or suppressing a
danger to a person’s life, body or health or any other basis as permitted by applicable laws, as the case
may be, for the following purposes:
1) Recruitment management: To review and process your application, references, and submitted
materials, analyzing your qualifications including conducting knowledge or skills tests, verifying
your identity and your eligibility for employment during the hiring or recruitment process, this
includes assessing your skills and interest in career opportunities with us and communicating
with you about your application to respond to your inquiries and schedule interviews; and issue
an employment contract or service contract;

2) IT systems and support: To provide IT related support for programs, software, and record
keeping;

3) Protection of our interests: To protect the security and integrity of our business; to exercise
our rights or protect our interest where it is necessary and lawfully to do so; for example, detect,
prevent, and respond to legal claims, compliance, regulatory, auditing, investigative, and
disciplinary purposes (including disclosure of such information in connection with legal process
or litigation) and other ethics and compliance reporting requirements including complaints; and

4) Complying with applicable laws and employment-related requirements: To comply with
labor and other work laws, such as confirming that an applicant is over 18 years old to access
the labor deployment system.

In addition to the collection, use, or disclosure of your personal as listed in "What Personal Data we
collect?" section above, we also collect, use, or disclose the following special categories of Personal
Data about you which we describe as "Sensitive Personal Data":
•

Health and medical data, such as past/ chronic disease;

•

Criminal records, for necessary company procedures in selecting and considering your
application, for disciplinary record and investigation;

•

Religion, due to the collection of a copy or an image of national identification card and is
considered to be a part of identity verification process, to provide accommodation and selection
of employee to participate company activity, dietary requirements for religious reasons and for
religious holiday;

•

Race, for necessary company procedures in selecting and considering your application;

•

Biometric data, for employment and business support.

3. To whom we may disclose or transfer your Personal Data
We may have to share your Personal Data with other parties for all the reasons described above, such
as, our affiliates within Thai Yazaki Group.
In some cases, we may need to share your Personal Data to any government authority, law
enforcement agency.
4. How long do we keep your Personal Data
We retain your Personal Data for 6 months but not over 1 year after we notify you of the recruitment
result.
We may need to retain your Personal Data for a longer duration, as required and/or permitted by
applicable law.
6. Your rights as a data subject
The rights listed in this section are your legal rights, where you may request to exercise these rights
under the conditions prescribed by law and our right management procedures. These rights are, for
example:
•

To request access, obtain a copy of your Personal Data, or for the disclosure of the acquisition
of your Personal Data that is obtained without your consent;

•

To have your Personal Data corrected, if it is inaccurate or not up to date;

•

To request us to provide your Personal Data in a structured, commonly used and machinereadable format, and transmit it to another organization;

•

To object to how we process your Personal Data in certain activities;

•

To restrict us from using your Personal Data if you believe such data to be inaccurate;

To exercise any of these rights in this section, you may contact us at the address in “Our Contact
Details” section below.
Your request for exercising any of the above rights may be limited by the applicable laws. There may
be certain cases where we can reasonably and lawfully decline your request; for example, due to our
legal obligation or a court order. If we decline your request, we will notify you of our reason.
If you believe our collection, use or, disclosure of your Personal Data is in violation of the applicable
data protection law, you have the right to lodge a complaint to the competent data protection authority,
where applicable. We would, however, appreciate the chance to deal with your concerns before you
approach the authority, so please contact us in the first instance.
6. Information about your reference person
If you provide us with Personal Data about a referenced person, members of your family, next of kin
and/or other dependents ("Dependents") for the purposes set forth in the Applicant Privacy Notice, it
is your responsibility to inform them of their rights with respect to the contents of this Applicant Privacy
Notice as applicable to them. You are also responsible for obtaining any required consent of these
Dependents, and ensuring that you have the right and can rely on appropriate legal basis to provide
their Personal Data to us.
7. Changes to this Applicant Privacy Notice
We may amend or update this Applicant Privacy Notice from time to time as our data protection
practices change due to various reasons, such as technological changes, changes in law, etc. The

amendments or updates to this Applicant Privacy Notice will be available on
http://www.thaiyazaki.com/en/privacy-notice. We will notify you or obtain your consent if there are
material changes to this Applicant Privacy Notice, or if we are required to do so by law.
8. Our Contact Details
If you have any questions about our practices or activities relating to your Personal Data, you can
contact us per the details below. We will be happy to help with requests for information, suggestions,
or complaints:

1) Company Name
• YIC Asia Pacific Corporation Limited (Head Office)
21st- 22nd ,24th -26th Floor, Thai life Insurance Building4,
911 Debaratna Road, Bangna Nuea,Bangna Bangkok 10260
• Tel.66-(02)2663-7781
2) Contact Point
• TYG ISMS Secretariat
26th Floor, Thai life Insurance Building4,
911 Debaratna Road, Bangna Nuea,Bangna Bangkok 10260
• Tel.66-(02)2663-7781 Ext.729, 730, 731
• Email: tygpdpa@th.yazaki.com

Please be informed accordingly.

This Privacy Notice was announced on 4 March 2022.
Thai Yazaki Group

