
 

ประกาศความเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรงาน 

ประกาศนีจ้ะใหข้อ้มูลในเร ือ่งที ่Volvo Group 

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่มคัรงานในต าแหน่งทีเ่ปิดรบัภายใน Volvo Group 

(“ประกาศความเป็นส่วนตวั”) หากคุณสมคัรงานหรอืไดส้มคัรงานทีบ่รษิทั Volvo Group 

เราก็อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

เพือ่วตัถุประสงคข์องประกาศนี ้ให ้“Volvo Group” หมายถงึ AB Volvo (มหาชน) และนิตบิุคคลที ่AB Volvo 

ควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียงนิติบุคคลที่เป็นของสาขาธุรกจิและฝ่ายรถบรรทุกหลกัใดๆ ของ Volvo Group 

(ตามทีอ่าจมีอยู่เป็นระยะๆ) เชน่ Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault 

Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group 
Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, 
Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations , Volvo 

Autonomous Solutions และ Volvo Energy 

ประกาศความเป็นส่วนตวันีจ้ะมีผลบงัคบัใชก้็ต่อเมือ่ Volvo Group 

ก าลงัเก็บรวบรวมหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคข์อง Volvo Group เท่านั้น (กล่าวคอื เมือ่ 

Volvo Group (ไม่ว่าโดยล าพงัหรอืรว่มกบันิติบุคคลอืน่ๆ) 

เป็นผูค้วบคุมและจงึก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ)  

หาก Volvo เขา้ท าขอ้ตกลงการจา้งงานกบัคุณ 

การที่เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณก็จะอยู่ภายใตป้ระกาศความเป็นส่วนตวัของพนักงานของ Volvo 

Group [ลงิก]์  

ประกาศความเป็นส่วนตวันีจ้ะไม่มีผลบงัคบัใชเ้มือ่ Volvo Group 

ก าลงัเก็บรวบรวมหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในนามของบรษิทัอืน่ เชน่ ตวัแทนจ าหน่ายอสิระ ผูน้ าเขา้ 

ซพัพลายเออร ์และลูกคา้ของ Volvo Group 

นอกเหนือจากประกาศความเป็นส่วนตวันี ้ระบบ แอปพลเิคชนั และกระบวนการบางอย่างของ Volvo Group 

ก็อาจมีประกาศความเป็นส่วนตวัของตนเอง 

ซึง่จะระบุรายละเอียดเพิม่เตมิว่ามีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอะไรบา้งโดยเฉพาะเจาะจงและมีการจดัเก็บ ใช ้

และถ่ายโอนขอ้มูลดงักล่าวอย่างไร 

ขอ้มูลประจ าตวัและรายละเอยีดการตดิต่อของผูค้วบคุมและเจา้หน้าทีค่วามเป็นส่วนตวัของ Volvo 

Group 

บรษิทั Volvo Group ทีคุ่ณไดส้มคัรงาน (เรยีกดา้นล่างนีว้่า “Volvo”) จะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลที ่Volvo 

ไดร้บัจากคุณและแหล่งอืน่ๆ ทีอ่ธบิายไวด้า้นล่างนี ้ 

“ผูค้วบคุม” หมายความว่า Volvo 

จะเป็นผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ Volvo 

จะรบัผิดชอบในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายใตก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่บงัคบัใชว้่าดว้ยควา

มเป็นส่วนตวัของขอ้มูล   



 
หากคุณมีค าถามเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดตดิต่อเจา้หนา้ที่ความเป็นส่วนตวัของ 

Volvo Group ที ่gpo.office@volvo.com หรอืทางไปรษณียห์รอืทางโทรศพัทท์ี่ 

AB Volvo  

ถงึ: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ 

SE-405 08  

Göteborg, Sweden  

+46 (0)31 66 00 00 

Volvo อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใด ดว้ยมูลเหตุทางกฎหมายใด และเพือ่วตัถุประสงคใ์ด 

เพือ่วตัถุประสงคข์องประกาศความเป็นส่วนตวันี ้“ขอ้มูลส่วนบุคคล“ ก็คอืขอ้มลูใดๆ 

เกีย่วกบับุคคลทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืขอ้มลูใดๆ ทีร่ะบุตวัหรอือาจระบุตวับุคคลทีเ่ฉพาะเจาะจง 

หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงก็คอืขอ้มลูใดๆ ทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัคณุได ้  

เพือ่วตัถุประสงคข์องประกาศความเป็นส่วนตวันี ้ใหค้ าวา่ “ประมวลผล” หรอื “การประมวลผล” หมายถงึ 

การใชข้อ้มลูสว่นบุคคลใดๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการเก็บรวบรวม การบนัทกึ การจดัระเบยีบ การจดัเก็บ 

การปรบัเปลีย่น การเปลีย่นแปลงแกไ้ข การถ่ายโอน การจดัหา การปิดกัน้ การลบ หรอืการท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล  

มูลเหตุทางกฎหมาย 

Volvo จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณโดยอาศยัมลูเหตุทางกฎหมายอย่างใดอย่างหน่ึงดงัตอ่ไปนี ้นอกจากนี ้

โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิดา้นล่างนี ้

• หน้าทีต่ามกฎหมาย Volvo 

อาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดงักล่าวเป็นเร ือ่งทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหินา้ทีต่าม

กฎหมาย เชน่ เพือ่ปฏบิตัติามค าสัง่ศาลและขอ้ก าหนดในการรายงานทางกฎหมาย 

• ผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย Volvo 

อาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดงักล่าวเป็นเร ือ่งทีจ่ าเป็นเพือ่วตัถุประสงคข์องผล

ประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่ Volvo หรอืบุคคลภายนอกแสวงหา โดยทั่วไปแลว้จะถอืว่า Volvo 

มผีลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการจดัการการด าเนินงานในแต่ละวนั 

รกัษาความปลอดภยัของสถานประกอบการและอุปกรณข์องตน และดูแลรกัษาระบบควบคุมภายใน ในการที ่

Volvo ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานโดยยดึตามผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย Volvo 

จะท าการประเมนิเป็นกรณีๆ ไป ตวัอย่างเชน่ Volvo 

จ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลบางอย่างเกีย่วกบัผูส้มคัรงาน ซึง่ผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของ 

Volvo 

ก็คอืเพือ่ใหส้ามารถบรหิารจดัการโปรไฟลผู์ใ้ชข้องผูส้มคัรงานและ/หรอืเพือ่บรหิารจดัการการสมคัรงานของผู ้

สมคัรงานที ่Volvo Group  

ในกรณีทีร่ะบุไวใ้นทีนี่ว้า่ Volvo 

อาศยัผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของตนเพือ่วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลทีก่ าหนดไว ้Volvo 

mailto:gpo.office@volvo.com


 
มคีวามเห็นวา่ผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของตนน้ันไมไ่ดถ้กูลบลา้งดว้ยผลประโยชน ์สทิธ ิ

หรอืเสรภีาพของคณุ โดยพจิารณาถงึ (i) ความโปรง่ใสของ Volvo ในกจิกรรมการประมวลผล (ii) 

ความเป็นส่วนตวัของ Volvo ตามแนวทางการออกแบบ (iii) การตรวจสอบความเป็นส่วนตวัตามปกตขิอง 

Volvo และ (iv) สทิธทิีคุ่ณมเีกีย่วกบักจิกรรมการประมวลผล 

หากคุณตอ้งการไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวทางการทดสอบความสมดลุนี ้

โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีค่วามเป็นส่วนตวัของ Volvo Group ผ่านรายละเอยีดการตดิตอ่ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

• ผลประโยชนท์ีส่ าคญัยิง่ Volvo 

อาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณเพือ่ปกป้องผลประโยชนท์ีส่ าคญัยิง่ของคณุและผูอ้ืน่หาก Volvo 

มเีหตุผลทีถู่กตอ้งอนัควรใหเ้ชือ่ไดว้่าการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณดงักล่าวอาจเป็นการป้องกนัหรอื

ลดอนัตรายอย่างรา้ยแรงทีอ่าจเกดิขึน้กบัคุณหรอืผูอ้ืน่ 

• ความยนิยอม ในกรณีพเิศษหรอืในกรณีทีไ่มส่ามารถปรบัใชมู้ลเหตุทางกฎหมายอืน่ใด Volvo 

ก็อาจขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากคุณในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลบางอยา่ง 

การใหค้วามยนิยอมดงักลา่วคอืสิง่ทีคุ่ณเลอืกและเป็นไปดว้ยความสมคัรใจทัง้หมด  

Volvo อาจประมวลผลขอ้มูลในประเภทต่อไปนี ้ซึง่ในตวัขอ้มลูน้ันเองหรอืเมือ่รวมกบัขอ้มลูอืน่ๆ 

ก็อาจถอืเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลและเพือ่วตัถุประสงคท์ั่วไปทีร่ะบุไวใ้นตาราง 1 ดา้นล่าง  

โปรดทราบว่ารายการดา้นล่างนีจ้ะเป็นเพยีงรายการตวัอย่างเท่านัน้และไม่ไดต้ ัง้ใจใหเ้ป็นรายการทีค่รอบ

คลุมทัง้หมด และ Volvo จะไม่ไดป้ระมวลผลขอ้มูลทัง้หมดทีร่ะบุไวด้า้นล่างเกีย่วกบัคุณเสมอไป 

วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลบางอย่างจะทบัซอ้นกนัและอาจมวีตัถุประสงคห์ลายอย่างทีแ่สดงเหตุผลใน

การทีเ่ราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ  

ตาราง 1 – ประเภท วตัถุประสงค ์และมูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล  

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล วตัถุประสงคใ์นการประมวลผล 

 

ขอ้มูลบุคคล เชน่ ชือ่ วนัเกดิ เพศ สญัชาต ิภาษาทีต่อ้งการใช ้และรูปถ่าย 

 

 

• ท าใหส้ามารถลงทะเบยีนผูส้มคัรงานในระบบสรรหาบุคลากรของ Volvo ได ้

 

• การบรหิารจดัการการสมคัรงานโดยทัว่ไป  

 

 

ขอ้มูลตดิต่อ เชน่ ทีอ่ยู่บา้น อเีมล และหมายเลขโทรศพัท ์

 

 

• ท าใหส้ามารถสือ่สารกบัผูส้มคัรงานได ้

 

 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอท ีเชน่ อเีมลและรหสัผ่านส าหรบัระบบสรรหาบุคลากรของ 

Volvo รวมถงึขอ้ความอตัโนมตัแิละการสือ่สารอืน่ๆ 

 

• ท าใหส้ามารถใชก้ารสือ่สารผ่านระบบสรรหาบุคลากรของ Volvo ได ้ 

 
 

 

ขอ้มูลความสามารถ เชน่ ประวตัยิ่อ 

รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน การศกึษา 

การฝึกอบรม การเป็นสมาชกิสมาคมวชิาชพี วุฒบิตัร จดหมายอา้งองิ 

ตลอดจนขอ้มูลอืน่ๆ 

ทีคุ่ณใหไ้วก้บัเราในระหว่างการสมัภาษณใ์นสถานทีข่องเราหรอืผ่านชอ่งทางดจิติอล  

 

• ท าใหส้ามารถประเมนิทกัษะและคุณสมบตัขิองผูส้มคัรงานส าหรบัต าแหน่งน้ันๆ 

 



 
 

 

ขอ้มูลประสทิธภิาพการท างานและการประเมนิผล เชน่ 

การทดสอบเชงิวเิคราะหส์่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการสรรหาบุคลากร 

 

 

• ท าใหส้ามารถประเมนิทกัษะและคุณสมบตัขิองผูส้มคัรงานส าหรบัต าแหน่งน้ันๆ 

  

ขอ้มูลดา้นสุขภาพ เชน่ ผลการตรวจสุขภาพและการตรวจสารเสพตดิ 

(เฉพาะบางต าแหน่ง) 

 

 

• ท าใหส้ามารถประเมนิภาวะสุขภาพของผูส้มคัรงานได ้

(ในกรณีทีจ่ าเป็นส าหรบัต าแหน่งทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืดว้ยเหตผุลอืน่ๆ) 

 

 

ขอ้มูลการรกัษาความปลอดภยั เชน่ ขอ้มูลทีไ่ดม้าจากการตรวจสอบประวตั ิ

(เฉพาะบางต าแหน่ง) 

 

• ท าใหส้ามารถประเมนิภมูหิลงัของผูส้มคัรงานได ้

(ในกรณีทีจ่ าเป็นส าหรบัต าแหน่งทีเ่ฉพาะเจาะจง) 

 

 

ประเด็นเฉพาะเกีย่วกบัขอ้มูลสว่นบุคคลประเภทพเิศษ 

โปรดทราบเป็นการเฉพาะว่าขอ้มลูดา้นสุขภาพและการรกัษาความปลอดภยัในบางแงมุ่มก็อาจถอืไดว้่าเป็นขอ้มูลส่วนบุ

คคลประเภทพเิศษภายใตก้ฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูทีใ่ชบ้งัคบั 

และจะตอ้งไดร้บัการจดัการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพเิศษและตอ้งอาศยัมาตรการป้องกนัเพิม่เตมิ Volvo 

จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลประเภทพิเศษเฉพาะในกรณีที ่Volvo 

มหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว และ/หรอืในกรณีที ่Volvo 

ไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากคณุในการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว ในกรณีเหล่านี ้Volvo จะแจง้ใหค้ณุทราบและ 

(หากกฎหมายก าหนดใหท้ าเชน่น้ัน) ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากคุณในการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว 

คุณควรทราบว่าสญัญาทีคุ่ณท ากบัเราไม่ไดม้เีงือ่นไขทีก่ าหนดใหค้ณุตอ้งตกลงตามการขอความยนิยอมใดๆ จากเรา 

ประเด็นเฉพาะเกีย่วกบัการเฝ้าตดิตามดว้ยกลอ้งวงจรปิด  

Volvo อาจใชก้ารเฝ้าตดิตามดว้ยกลอ้งวงจรปิด (ตามทีก่ าหนดไวข้า้งตน้) ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต 

โดยทั่วไปแลว้การเฝ้าตดิตามดว้ยกลอ้งวงจรปิดจะน าไปใชเ้พือ่ควบคมุและป้องกนัการเขา้ถงึสถานทีแ่ละอุปกรณข์อง 

Volvo โดยไม่ไดร้บัอนุญาต อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ 

ก็ยงัอาจน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึการปฏบิตัติามแนวทางและระเบยีบปฏบิตัดิา้นสุขอนามยัแ

ละความปลอดภยัและเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการปรบัปรุงการผลติโดยรวม 

ภาพและบนัทกึทีไ่ดจ้ากกลอ้งวงจรปิดจะมกีารจดัเก็บไวอ้ย่างปลอดภยัและสามารถเขา้ถงึไดเ้ฉพาะกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งรูเ้ท่

าน้ัน (ตวัอย่างเชน่ เพือ่ตรวจดเูหตุการณ)์  

ประเด็นเฉพาะเกีย่วกบัการตดัสนิใจโดยอตัโนมตั ิ 

ระบบสรรหาบุคลากรทางออนไลนข์อง Volvo Group 

อาจมคี าถามคดักรองเพือ่ระบุชีว้่าผูส้มคัรงานมคีวามสามารถขัน้ต ่าบางอย่างทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ส าหรบัต าแหน่งงานที่

สมคัรหรอืไม ่โปรดทราบว่าหากคุณใหค้ าตอบเชงิปฏเิสธส าหรบัค าถามคดักรองใดๆ 

คุณกอ็าจถูกลบออกจากกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยอตัโนมตัผิ่านกลไกการตดัสนิใจอตัโนมตัใินระบบสรรหาบุคล

ากร ในกรณีดงักล่าว คุณจะไดร้บัขอ้ความอตัโนมตัทิีแ่จง้ว่าการสมคัรงานของคุณไดถ้กูปฏเิสธ 



 
Volvo จะไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจากทีใ่ด 

Volvo จะไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจากตวัคุณเองเป็นหลกั เชน่ ในระหว่างขัน้ตอนการสมคัรงาน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณยงัอาจไดร้บัมาผ่านทางบุคคลภายนอก เชน่ 

จากบุคคลทีค่ณุไดส้ ัง่ใหเ้ราไปรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุมา เชน่ เมือ่เราตดิตอ่บุคคลอา้งองิทีคุ่ณระบุไวก้บั Volvo 

หรอืจากผูใ้หบ้รกิารทีด่ าเนินการในนามของ Volvo (เชน่ การคดักรองและการตรวจสอบยนืยนัประวตั ิ

รวมถงึการศกึษา การจา้งงานทีผ่่านมา บุคคลอา้งองิ และการตรวจสุขภาพ) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างยงัอาจมกีารเก็บรวบรวมมาจากระบบไอทขีอง Volvo หรอืเทยีบเท่า เชน่ 

หากคุณเป็นหรอืเคยเป็นพนักงานของบรษิทั Volvo Group หรอืไดร้บัการว่าจา้งเป็นทีป่รกึษาโดยบรษิทั Volvo 

Group 

 

จะเกดิอะไรขึน้หากคุณไม่ไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ Volvo 

ยกเวน้ขอ้มูลบางอย่างทีก่ฎหมายก าหนดไว ้การตดัสนิใจของคุณทีจ่ะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ Volvo 

นั้นจะเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ เพราะฉะนั้น 

คุณจะไม่เจอกบัผลทีต่ามมาในทางลบหากคุณไม่ตอ้งการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Volvo  

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ามีความจ าเป็นที ่Volvo 

จะตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณในการบรหิารจดัการการสมคัรงานของคุณกบั 

Volvo เพราะฉะนั้น Volvo 

จงึอาจไม่สามารถเสนอการจา้งงานใหก้บัคุณไดห้ากคุณไม่ไดใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลทีจ่ าเป็นบางอย่างหรอืไม่อนุญาตใ

ห ้Volvo ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีจ่ าเป็นบางอย่างโดยเกีย่วขอ้งกบัการสมคัรงานของคุณ 

Volvo จะแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอาจมกีารแบ่งปันกบับรษิทัอืน่ๆ ใน Volvo Group และกบับุคคลภายนอกบางประเภท 

(ตามทีใ่หร้ายละเอยีดเพิม่เตมิดา้นลา่ง) ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบัการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัประเทศอืน่ๆ 

การแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลภายใน Volvo Group 

Volvo Group เป็นองคก์รระดบัโลกทีม่สี านักงานและการด าเนินงานอยู่รอบโลก 

และขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกอ็าจมกีารถ่ายโอนหรอืสามารถเขา้ถงึไดใ้นระดบัระหว่างประเทศตลอดทั่วธรุกจิรอบโลกข

อง Volvo Group และในระหว่างนิตบุิคคลและบรษิทัในเครอืต่างๆ ของ Volvo Group 

การถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไปยงับรษิทัอืน่ๆ ใน Volvo Group (รวมถงึการถ่ายโอนจากภายใน EU/EEA 

ไปยงัภายนอก EU/EEA) จะอยู่ภายใตข้อ้ตกลงระหว่างบรษิทัซึง่ยดึตามขอ้สญัญามาตรฐาน (Standard 

Contractual Clauses) ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสหภาพยุโรปหรอืกลไกอืน่ๆ 

ในท านองเดยีวกนัตามทีไ่ดร้บัการยอมรบัหรอืรบัรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะๆ 

ขอ้ตกลงดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึมาตรฐานทีม่อียู่ในกฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูของยโุรป 

(รวมถงึระเบยีบการคุม้ครองขอ้มูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) 

การมขีอ้ตกลงนีห้มายความว่านิตบุิคคลของ Volvo Group ทัง้หมดจะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบภายในเดยีวกนั 

และยงัหมายความว่าสทิธขิองคณุจะยงัคงเหมอืนเดมิไม่ว่าขอ้มลูของคุณจะไดร้บัการประมวลผลโดย Volvo Group 

ในทีใ่ดก็ตาม 



 
การแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลภายนอกทีอ่ยู่นอก Volvo Group 

นอกเหนือจากการแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลในระหว่างบรษิทั Volvo Group ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้แลว้ Volvo 

ก็ยงัอาจแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณกบับุคคลภายนอกบางประเภท ซึง่รวมถงึ  

• คู่คา้ทางธุรกจิ เชน่ ซพัพลายเออรแ์ละผูใ้หบ้รกิารของ Volvo Group 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหก้บั Volvo Group เชน่ ผูใ้หบ้รกิารดา้นไอท ี

 

• สหภาพแรงงาน หากกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัก าหนดไว ้

ก็จะรวมถงึหนา้ทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูทีม่ตีอ่สหภาพแรงงานโดยเกีย่วขอ้งกบัการแต่งตัง้ผูจ้ดัการ 

 

• ทีป่รกึษามอือาชพี เชน่ ทนายความและทีป่รกึษามอือาชพีอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกรอ้งสทิธแิละการรบับรกิารทีป่รกึษา 

 

• หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยงานก ากบัดูแล รวมทัง้หน่วยงานของรฐัและหน่วยงานตุลาการอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีต่ามกฎหมาย เชน่ ค าสัง่ศาลหรอืขอ้ก าหนดในการรายงานทางกฎหมาย 

หรอืหากถอืว่าจ าเป็นในกรณีพเิศษเพือ่ปกป้องผลประโยชนท์ีส่ าคญัยิง่ของคุณหรอืผูอ้ืน่ 

ผูใ้หบ้รกิารและทีป่รกึษามอือาชพีทีเ่ป็นบุคคลภายนอกใดๆ 

ซึง่มกีารเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไปใหน้ั้นก็จะไดร้บัการคาดหวงัใหต้อ้งและจะตอ้งรกัษาความลบัและความปลอ

ดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ 

และจะสามารถใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชว้่าดว้ยความเ

ป็นส่วนตวัของขอ้มลูเท่าน้ัน 

นอกจากนี ้ในกรณีทีบ่รษิทั Volvo Group ใดๆ ทีต่ ัง้อยู่ใน EU/EEA 

มกีารถา่ยโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอกทีม่ทีีต่ ัง้อยู่นอก EU/EEA บรษิทั Volvo Group 

ทีเ่กีย่วขอ้งจะด าเนินการจนตนเองพงึพอใจว่ามมีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมซึง่ใหก้ารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุ

ณในระดบัทีเ่พยีงพอตามทีก่ าหนดไวโ้ดยกฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลทีใ่ชบ้งัคบั 

(รวมถงึระเบยีบการคุม้ครองขอ้มูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) ตวัอย่างเชน่ 

กรณีนีอ้าจรวมถงึการใชข้อ้สญัญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) 

ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสหภาพยุโรปหรอืกลไกอืน่ๆ 

ในท านองเดยีวกนัตามทีไ่ดร้บัการยอมรบัหรอืรบัรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะๆ  

หากคุณมคี าถามว่า Volvo จะแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุอย่างไร โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีค่วามเป็นส่วนตวัของ 

VOLVO Group ผ่านรายละเอยีดการตดิตอ่ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

Volvo จะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างไร 

Volvo จะใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัทางกฎหมาย ทางเทคนิค 

และดา้นการจดัระเบยีบที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

รวมถงึมาตรการรกัษาความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและมาตรการรกัษาความปลอดภยัทางกายภาพ  

เพือ่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ  

มาตรการเหล่านีจ้ะเหมาะสมกบัความเสีย่งทีเ่กดิจากการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและความละเอยีดอ่อนของขอ้มู

ลส่วนบุคคลและค านึงถงึขอ้ก าหนดของกฎหมายในพืน้ที่ที่ใชบ้งัคบั นอกจากนี ้



 
มาตรการดงักล่าวยงัไดร้บัการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองโดยสอดคลอ้งกบัการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นความปล

อดภยัทีม่ีอยู่  

Volvo 

ก าหนดใหทุ้กคนปฏิบตัติามนโยบายรกัษาความปลอดภยัที่ใชบ้งัคบัซ ึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลเมือ่มีการใชร้ะ

บบของ Volvo  

Volvo จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเวลานานเท่าใด 

โดยปกตแิลว้ Volvo จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไวจ้นกว่ากระบวนการสรรหาบุคลากรจะไดส้ิน้สุดลง 

และอกีสอง (2) ปีหลงัจากน้ัน (หรอืนานกวา่น้ันโดยขึน้อยู่กบักฎหมายการจา้งงานทีใ่ชบ้งัคบั) 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีจ่ะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวในกรณีทีม่ขีอ้พพิาทหรอืการเรยีกรอ้งสทิธทิีเ่กดิขึน้จรงิ 

ส่อเคา้ว่าจะเกดิขึน้ หรอืคาดหมายว่าจะเกดิขึน้ (เชน่ มลูเหตใุนการเลอืกปฏบิตั)ิ 

หากมีการใหค้วามยนิยอมในการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัความตอ้งการในการสรรหาบุคลากรในอนาคต  

ขอ้มูลดงักล่าวจะไดร้บัการจดัเก็บไวจ้นกว่าการสรรหาผูส้มคัรงานนั้นๆ 

ในอนาคตจะไม่มีความเกีย่วขอ้งอกีต่อไปและ/หรอืจนกว่าจะไดม้ีการเพิกถอนความยนิยอมดงักล่าว 

สทิธใินการคุม้ครองขอ้มูลของคุณ  

ในกรณีทีไ่ดก้ าหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชว้่าดว้ยความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 

คุณอาจมสีทิธใินการ 

• รอ้งขอการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลที ่Volvo ประมวลผลเกีย่วกบัคุณ: 

สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหค้ณุมสีทิธทิราบว่าเราเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณไวห้รอืไม ่และหากเราเก็บไว ้

ก็ขอรบัขอ้มลูและส าเนาขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนและประเภททีเ่ฉพาะเจาะจง 

• รอ้งขอใหม้กีารแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ: 

สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหค้ณุมสีทิธแิกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณหากขอ้มลูน้ันไม่ถกูตอ้งหรอืไมส่มบูรณ ์

• คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ: สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหคุ้ณมสีทิธริอ้งขอให ้Volvo 

ไม่ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณอกีต่อไป 

• รอ้งขอใหม้กีารลบหรอืตดัทิง้ขอ้มลูสว่นบุคคลของคุณ: 

สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหค้ณุมสีทิธริอ้งขอใหม้กีารลบหรอืตดัทิง้ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ 

รวมถงึกรณีทีข่อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวจะไมม่คีวามจ าเป็นอกีต่อไปในการบรรลุวตัถุประสงคน้ั์นๆ 

• รอ้งขอใหม้กีารจ ากดัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคณุ: สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหคุ้ณมสีทิธริอ้งขอให ้Volvo 

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุเฉพาะในพฤตกิารณท์ีจ่ ากดัเท่าน้ัน 

รวมถงึการไดร้บัความยนิยอมจากคุณ 

• รอ้งขอใหม้กีารเคลือ่นยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ: สทิธขิอ้นีจ้ะท าใหคุ้ณมสีทิธไิดร้บัส าเนา 

(ในรูปแบบทีพ่กพาได ้และหากเป็นไปไดใ้นทางเทคนิค ก็เป็นรูปแบบทีพ่รอ้มใชง้าน) 

ของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ หรอืรอ้งขอให ้Volvo ส่งขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอืน่ 

• ในกรณีทีเ่ราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุโดยอาศยั

ความยนิยอมจากคณุ หากตอ้งการเพกิถอนความยนิยอมของคุณไม่วา่เมือ่ใดกต็าม ในกรณีเชน่น้ัน Volvo 

ก็จะยุตกิจิกรรมการประมวลผลใดๆ 



 
เพิม่เตมิส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดทีเ่กีย่วขอ้งของขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ 

(อย่างไรกต็าม 

การเพกิถอนดงักลา่วจะไมส่่งผลต่อความชอบดว้ยกฎหมายของกจิกรรมการประมวลผลขอ้มูลกอ่นการเพกิถอ

น)  

โปรดทราบว่า Volvo อาจไม่ไดม้หีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามค าขอใหม้กีารลบ การจ ากดั การคดัคา้น 

หรอืการเคลือ่นยา้ยขอ้มลูเสมอไป โดยอาจมกีารประเมนิเป็นกรณีๆ ไปโดยพจิารณาจากหนา้ทีต่ามกฎหมายของ 

Volvo และขอ้ยกเวน้ของสทิธดิงักล่าว 

นอกจากนี ้คุณยงัมสีทิธใินการยืน่ขอ้รอ้งเรยีนใดๆ ทีคุ่ณอาจมตี่อหน่วยงานก ากบัดูแลในเรือ่งที ่Volvo 

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุ หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธเิหล่านีแ้ละวธิกีารใชส้ทิธเิหล่านี ้

โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีค่วามเป็นส่วนตวัของ Volvo Group ผ่านรายละเอยีดการตดิตอ่ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

จะเกดิอะไรขึน้หากประกาศความเป็นส่วนตวันีม้กีารเปลีย่นแปลง 

Volvo สนับสนุนใหม้ีการตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวันีเ้ป็นระยะๆ เพือ่ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ 

ในประกาศดงักล่าว 

เราขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศความเป็นส่วนตวันีต้ามทีจ่ าเป็น เมือ่เราท าเชน่น้ัน 

เราก็จะระบุวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ ดงักล่าวและ/หรอืวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้วใ้กล ้ๆ  

ดา้นบนของประกาศความเป็นส่วนตวันี ้ 

 


