นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของ ASSC Workers Voice (AWV)
สถาบัน เดอะ โกลเบิล อไลแอนส์ ฟอร์ ซัสเทนเนเบอร์ ซัพพลายเชน (The Global Alliance for Sustainable Supply Chain)
(ต่อไปนี้เรี ยกว่า 「ASSC」) นําเสนอแอปพลิเคชัน่ ซอฟแวร์ ASSC Workers Voice (ต่อไปนี้เรี ยกว่า「AWV」)
มีนโยบายความเป็ นส่ วนตัวดังต่อไปนี้
คําจํากัดความของคําศัพท์ในข้อความต่อไปนี้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
(ต่อไปนี้เรี ยกว่า ”พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1

การปฏิบตั ิตามกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้อง
ASSC ปฎิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
แนวปฎิบตั ิที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ระเบียบว่าด้วยการป้องกันข้อมูลทัว่ ไปของสหภาพยุโรป

（GDPR） และกฎหมายรวมถึงข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็ นส่ วนตัวนี้ (ต่อไปนี้เรี ยกว่า “นโยบาย”)
เราจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างถูกกฎหมายและเหมาะสม นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2 การได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนตัว
ASSC ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่ผใู ้ ช้ให้กบั ASSC โดยวิธีที่ถูกกฎหมายและเหมาะสม ภายในขอบเขตของธุ รกิจที่ดาํ เนินการโดย
ASSC
ASSC อาจขอรับข้อมูลต่อไปนี้ เมื่อผูใ้ ช้ใช้ AWV
(1) ข้อมุลที่ได้รับโดยตรงจากผูใ้ ช้
・อายุ วันเดือนปี เกิด
・ชื่อนามสกุล
・อีเมล์

・ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเมื่อเข้าบัญชี เช่น รหัสผ่าน หรื อ ข้อมูลอื่นๆ

・ข้อมูลที่ ASSC ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน่ หรื อเว็ปไซต์

(2)

(3)

(4)

(5)

・ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับผูใ้ ช้ ที่ ASSC ระบุ
ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร
เมื่อผูใ้ ช้ใช้ AWV บนเครื่ องมืออุปกรณ์การสื่ อสาร หรื ออุปกรณ์พกพา (เช่น โทรศัพท์มือถือ) ASSC
อาจได้รับรหัสระบุขอ้ มูลเครื่ องปลายทาง รหัสระบุเครื่ องโทรศัพท์มือถือ หรื อ IPแอดเดรส ASSC อาจได้รับข้อมูลอื่นๆ
ที่ผใู ้ ช้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์สื่อสาร เช่น ชื่อ ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร เบอร์โทรศัพท์ ประเทศและชื่อผูใ้ ช้ อีเมล์ เป็ นต้น
และข้อมูลอื่นๆที่ผใุ ้ ช้เลือกที่จะให้ขอ้ มูล
ข้อมูลตําแหน่งสถานที่
เมื่อผูใ้ ช้ใช้ AWV บนเครื่ องมืออุปกรณ์การสื่ อสาร หรื อเครื่ องโทรศัพท์มือถือ และยอมรับที่จะให้ขอ้ มูลตําแหน่งสถานที่ ASSC
อาจได้รับข้อมูลตําแหน่งสถานที่ปัจจุบนั ของผูใ้ ช้
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของผูใ้ ช้
ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ใช้บริ การของ ASSC นั้น ASSC อาจได้รับและจัดเก็บข้อมูลที่ให้โดยตรงกับ ASSC
และข้อมูลที่จดั ทําผ่านผูใ้ ห้บริ การบุคคลที่สามที่ให้บริ การบน AWV เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้งานบน AWV
ของผูใ้ ช้ และข้อมูลการโต้ตอบกับผูใ้ ช้รายอื่น
ฟังก์ชนั่ การสื่อสาร

หากผูใ้ ช้มีส่วนร่ วมกับผูใ้ ช้รายอื่นในการสื่ อสาร แบ่งปั นข้อมูล (ข้อความ โปรไฟล์ผใู ้ ช้ ข่าวสาร ภาพถ่าย รู ปภาพ เสียงพูด วิดิโอ
แอปพลิเคชัน่ รวมถึงเนื้อหาข้อมูลอื่นๆด้วย) และร่ วมกิจกรรมบางอย่างบน AWV ทาง ASSC
อาจเก็บบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างถาวรจากการสื่ อสารเหล่านี้
(6) การเก็บข้อมูลโดยใช้คกุ กี้
ถ้าเข้ามาใน AWV ทาง ASSC จะได้รับข้อมูลทางด้านเทคนิคดังต่อไปนี้ ASSC และผูใ้ ห้บริ การที่ทาํ หน้าที่ในนามของ ASSC
จะทําการวิเคราะห์ การใช้ไฟล์บนั ทึกและเทคโนโลยีการติดตาม คุกกี้ IPแอดเดรส ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร ตัวระบุอุปกรณ์มือถือ
ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ หน้าอ้างอิงและหน้าการออกนั้น ประเภทแพลทฟอร์ม จํานวนคลิก ชื่อโดเมน
หน้าแลนดิ้ง จํานวนหน้าที่ดูและลําดับการดูหน้า URLของแต่ละหน้า เวลาการเรี ยกดูเฉพาะเจาะจงหน้า
สถานะของแอพหรื อเว็บไซต์และวันและเวลาของกิจกรรมบนแอพหรื อเว็บไซต์ของ ASSC และข้อมูลอื่นๆ
เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กบั รหัสประจําตัวผูใ้ ช้เพื่อการใช้ภายใน นอกจากนี้ ASSC ยังอาจจะ (i)
ใช้เว็บบีคอนตรวจสอบว่ามีการดูเฉพาะเจาะจงหน้าหรื อไม่ หรื อมีการเปิ ดอีเมล์หรื อไม่ (ii)
อาจมีการใช้เทคโนโลยีอื่นๆรวมถึงการใช้พิกเซลติดตาม เพื่อทําให้ผลการโฆษณามีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยไม่รวมผูใ้ ช้ปัจจุบนั ในข้อความส่ งเสริ มการขาย ระบุเฉพาะผูท้ ี่ลงใช้ใหม่
(7) ข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงกับบริ การภายนอก
เราอาจได้รับข้อมูลที่หุ้นส่ วนความร่ วมมือเปิ ดเผย ขึ้นอยูก่ บั เลขประจําตัวผูใ้ ช้บริ การที่ใช้กบั บริ การภายนอก
และการตั้งค่าความเป็ นส่วนตัวของบริ การภายนอก
3 วัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ASSC ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่ผูใ้ ช้เตรี ยมให้ ในขอบเขตวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
หรื อภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนจากการได้มาด้วยความยินยอมของผูใ้ ข้
จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากจะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อกําหนดในแอพหรื อได้รับอนุญาตทางกฏหมาย
(1) วัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกับบุคคลที่ทาํ งานในโรงงาน ร้านค้า สํานักงาน และสถานที่อื่นๆ
・การสําราจ วิจยั และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทํางานของสถานที่ทาํ งาน

・การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานที่ทาํ งาน
・การสร้างความมัน่ ใจในความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน
・การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

・การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการปฎิบตั ิของพนักงาน
・การสื่ อสารที่เหมาะสมและราบรื่ นกับผูใ้ ช้

(2) วัตถุประสงค์การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ผใู ้ ช้เป็ นสมาชิก (ต่อไปนี้เรี ยกว่า 「องค์กร」) พันธมิตรทางธุรกิจ
(ต่อไปนี้เรี ยกว่า

「พันธมิตรทางธุรกิจ」)

「บริ ษทั อื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน」)

และบริ ษทั อื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน

・การสําราจ วิจยั และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทํางานของสถานที่ทาํ งานของผูใ้ ช้

・การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานที่ทาํ งานของผูใ้ ช้
・การสร้างความมัน่ ใจในความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งานของผูใ้ ช้
・การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

・การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการปฎิบตั ิของพัธมิตรทางธุ รกิจ

・การแจ้งเตือน การรายงานไปยังหน่วยราชการ และองค์กรสมาชิก

(ต่อไปนี้เรี ยกว่า

・การสื่ อสารที่เหมาะสมและราบรื่ น

・การมีส่วนร่ วมในหนังสื อนิตยสารปและเว็บไซต์
4 สินค้าฝากขาย
ASSC อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั ผูร้ ับเหมาช่วง อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ผรู ้ ับเหมาช่วงจัดการนั้น อยูท่ ี่ข้ นั ตํ่าตามความจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจของผูร้ ับเหมาช่วง
5 การนําเสนอต่อบุคคลที่สาม
ASSC จะไม่นาํ ข้อมูลส่ วนตัวเสนอให้กบั บุคคลที่สาม (ไม่รวมผูร้ ับเหมา) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้ก่อน
หรื อได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย
6 การใช้งานร่ วมกัน
ASSC จะแจ้งผูใ้ ช้ล่วงหน้าหรื อจัดวางไว้ในสถานะที่ผใู ้ ช้สามารถรับทราบได้ เมื่อมีการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจง
7 การโอนย้ายข้อมูล
ASSC อาจจะโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลจากประเทศอื่นมายังสํานักงาน ASSC ในประเทศญี่ปุ่น
ในการโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลจากโรงงาน ร้านค้า สํานักงาน และสถานที่อนื่ ๆในพี้นที่สหภาพยุโรป (EU)
และประเทศในสหราชอาณาจักร มายังสํานักงาน ASSC ในประเทศญี่ปุ่นนั้น ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานการรับรองที่เพียงพอของประเทศญี่ปุ่น
สําหรับASSC การส่งต่อข้อมูลส่ วนบุคคลที่จดั ทําขึ้นภายในสหภาพยุโรป (EU) และสหราชอาณาจักร
ให้กบั บุคคลที่สามในต่างประเทศนั้น เราจะแจ้งข้อมูลที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับสถานะการณ์ของจุดหมายปลายทางให้ทราบ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่ องความยินยอมของบุคคลนั้น
เราจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นก่อนที่จะส่ งข้อมูลให้บุคคลที่สามในต่างประเทศ ยกเว้นข้อ ①～③ ดังต่อไปนี้

① เมื่อบุคคลที่สามอยูใ่ นประเทศที่กาํ หนดโดยข้อบังคับว่า
เป็ นประเทศที่มีระบบป้องกันข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของบุคคล
ที่ได้รับการยอมรับว่าอยูใ่ นระดับเดียวกับประเทศญี่ปุ่น

② มีวิธีการที่เหมาะสมและมีเหตุผล (สัญญา รู ปแบบอื่นที่มีผลผูกพันอย่างเป็ นทางการ หรื อมีการจัดการที่มีผลผูกพันในกลุ่มบริ ษทั )
ในการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคล ระหว่างผูป้ ระกอบการที่จดั การข้อมูลส่ วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่รับข้อมูลส่ วนบุคคล
เมื่อมีการใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในระดับเดียวกับฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล

③ กรณีที่สอดคล้องกับแต่ละรายการใน กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับที่ 23 ข้อ 1
8 การจัดการข้อมูลส่ วนบุคคล
(1) สร้างความมัน่ ใจในความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล
ASSC
จะรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถกู ต้องและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอภายในขอบเขตที่จาํ เป็ นเพื่อให้บรรรลุวตั ถุประสงค์การใช้งาน
และจะพยายามลบข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อไม่จาํ เป็ นอีกต่อไป
(2) มาตราการจัดการด้านความปลอดภัย
ASSC จะดําเนินมาตรการที่จาํ เป็ นและเหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสู ญหาย หรื อความเสี ยหายของข้อมูลส่ วนบุคคล
และการจัดการด้านความปลอดภัยอื่นๆ
(3) การกํากับดูแลพนักงาน
ASSC ให้การดูแลที่จาํ เป็ นและเหมาะสมเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า พนักงานได้รับแจ้งถึงการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคลที่เหมาะสม
จัดให้มีการศึกษาที่เหมาะสมและดําเนินการกํากับดูแลที่จาํ เป็ นและเหมาะสม เพื่อให้พนักงานจัดการข้อมูลส่ วนบุคคล
(4) การควบคุมของผูร้ ับเหมาช่วง
เมื่อมีการจ้างการจัดการข้อมูลส่ วนบุคคล ASSC
จะเลือกผูร้ ับเหมาช่วงที่ใช้มาตราการการจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเป็ นผูร้ ับเหมาช่วง

และจะควบคุมดูแลผูร้ ับเหมาช่วงตามความจําเป็ นและเหมาะสม
เหตุผลในการประมวลผล
ASSC รวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่เรามีพ้นื ฐานทางกฎหมายเท่านั้น พื้นฐานทางกฎหมายมีดงั นี้
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（１）
（２）
（３）

เมื่อผูใ้ ช้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของตน
เมื่อต้องการดําเนินการให้บริ การ AWV และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการใช้งาน
ASSC จะต้องปฎิบตั ิตามภาระผูกพันทางกฎหมายเมื่อต้องดําเนินการประมาลผล

（４）
ในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องมีการประมวลผลเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ ASSC หรื อบุคคลที่สาม
`ความยุติธรรม` อาจเป็ นการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของข้อ3
และรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้งานตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม
ยกเว้นแต่เมื่อสิ ทธิและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กเป็ นเจ้าข
องข้อมูล มีความสําคัญเหนือกว่า

（５）
เมื่อจําเป็ นต้องมีการประมวลผลในการปฎิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สาธารณะหรื อการใช้อาํ นาจสาธารณะที่มอบ
ให้กบั ASSC
10 การรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้
(1) เมือ่ มีคาํ ขอจากผูใ้ ช้หรื อตัวแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ เราจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ ว
เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี้
ア
イ

เมื่อผูใ้ ช้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่เก็บรักษาอย่างชัดเจน

ウ

เมื่อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย ทรัพย์สิน หรื อสิ ทธิผลประโยชน์อื่นๆของผูใ้ ช้และบุคคลที่สาม

エ

เมื่ออาจเป็ นอันตรายต่อสิ ทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ ASSC
เมื่อมีความจําเป็ นต้องร่ วมมือกับสถาบันแห่งชาติหรื อรัฐบาลท้องถิ่นในการดําเนินกิจการที่กาํ หนดโดยกฎหมายและมีความเสี่
ยงที่จะขัดขวางการปฎิบตั ิงานของสํานักงาน

(2)

หากผูใ้ ช้หรื อตัวแทนขอให้เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ เราจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ ว ยกเว้นในกรณี ต่อไปนี้

ア
イ

(3)
(4)
(5)
(6)

เมื่อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับอัตรายต่อชีวิต ร่ างกาย ทรัพย์สิน หรื อสิ ทธิ ผลประโยชน์อื่นๆของผูใ้ ช้และบุคคลที่สาม
เมื่อมีความเป็ นไปได้ที่จะขัดขวางการดําเนินงานของอย่างเหมาะสมของ ASSC

ウ หากมีการละเมิดกฎหมาย
เมื่อผูใ้ ช้หรื อตัวแทนขอให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรื อลบข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้
เราจะตรวจสอบโดยเร็วแล้วดําเนินการตามความเหมาะสม และติดต่อผูใ้ ช้
หากผูใ้ ช้หรื อตัวแทนขอให้ระงับหรื อลบข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้และหากพบว่ามีเหตุผลเพียงพอ
เราจะดําเนินการตามความเหมาะสม
หากมีคาํ ร้องขอจากผูใ้ ช้หรื อตัวแทนให้จาํ กัดการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้
เราจะดําเนินการตามความเหมาะสม
หากผูใ้ ช้หรื อตัวแทนขอโครงสร้างของข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ เพื่อการใช้ทวั่ ไปหรื อการรับในรู ปแบบที่เครื่ องอ่านได้
เราจะดําเนินการตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ผูใ้ ช้หรื อตัวแทนมีสิทธิที่จะส่ งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปให้ผดู ้ ูแลรายอื่น
โดยไต้องผ่าน ASSC

(7)

(8)
(9)
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หากผูใ้ ช้หรื อตัวแทนไม่เห็นด้วยกับการประมวลผลข้อมูส่วนบุคคล
โดยอาศัยความจําเป็ นในการประมวลผลเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ดาํ เนินการโดยASSC หรื อบุคคลที่สาม
เราจะดําเนินการตามความเหมาะสม
ผูใ้ ช้มีสิทธิ์ที่จะไม่ส่งต่อการตัดสิ นใจโดยกระบวนการอัตโนมัติเช่นการทําโปรไฟล์
ซึ่งอาจส่ งผลทางกฎหมายต่อผูใ้ ช้หรื อส่ งผลกระทบที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับผูใ้ ช้
หากคุณยื่นขอ 8 รายการดังกล่าวนี้ โปรดส่งคําขอไปที่สํานักงานประชาสัมพันธ์ที่ระบุไว้ในข้อ 10
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ให้ไว้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามคําขอจากผูใ้ ช้และจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเคร่ งครัด
โปรดทราบว่าจะไม่มีการคืนใบแจ้งหนี้และเอกสารที่แนบมาด้วย
การประมวลผลที่ไม่ระบุชื่อ
ASSC ได้รับข้อมูลที่ผา่ นการประมวลผลโดยไม่เปิ ดเผยตัวตน
ซึ่งได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ไม่สามารถเรี ยกคืนข้อมูลประจําตัวของแต่ะบุคคลได้
ตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ และใช้เพื่อการวิเคราะห์ การวิจยั ฯลฯ
ในขอบเขตที่จาํ เป็ นสําหรับธุรกิจของเรา
เราอาจให้ขอ้ มูลนี้แก่บุคคลที่สามอย่างต่อเนื่องหลังจากระบุแน่นอนว่าข้อมูลนี้เป็ นข้อมูลที่ประมวลผลโดยไม่ระบุตวั ตน
ในกรณี เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับจากสหภาพยุโรปหรื อสหราชอาณาจักรตามการกําหนดความเพียงพอของข้อมูล
เกี่ยวกับการประมวลผล ฯลฯ ข้อมูลวิธีการประเมินผลโดย ASSC
(ข้อมูลคําอธิบายที่ถูกลบออกจากข้อมูลส่ วนบุคคลที่ใช้ในการสร้างข้อมูลการประมวลผลแบบไม่ระบุตวั ตน
และรหัสประจําตัวส่ วนบุคคล รวมถึงข้อูลเกี่ยวกับวิธีการประมวลผล
(จํากัดเฉพาะผูท้ ี่สามารถกูค้ ืนข้อมูลส่ วนบุคคลโดยใช้ขอ้ มูลนั้นได้) หมายความว่า
เป็ นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะระบุตว้ บุคคลที่ไม่เปิ ดเผบตัวตนอีกครั้ง
รายการข้อมูลส่ วนบุคคลที่รวมอยูใ่ นข้อมูลการประมวลผลแบบไม่ระบุตวั ตนที่ให้ไว้และวิธีการให้ขอ้ มูลการประมวลผลแบบไม่
ระบุชื่อ มีดงั ต่อไปนี้
（１）ข้อมูลการสร้างการประมวลผลแบบไม่ระบุตวั ตน
ข้อมูลเพศ และอายุ
ข้อมูลเนื้อหาเรื่ องขอคําปรึ กษา

（２）ข้อมูลการประมวลผลแบบไม่ระบุตวั ตนที่ให้กบั บุคคลที่สาม
(i) รายการข้อมูลส่ วนบุคคลที่รวมอยูใ่ นข้อมูลการประมวลผลแบบไม่ระบุตวั ตนที่ให้กบั บุคคลที่สาม
ข้อมูลเพศ และอายุ
ข้อมูลเนื้อหาเรื่ องขอคําปรึ กษา
(ii) วิธีการให้ขอ้ มูลการประมวลผลแบบไม่ระบุตวั ตน
ให้บริ การผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเหมาะสม อีเมล์ส่วนบุคคล จดหมายทางไปรษณี ย์
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ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
ASSC จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลตราบเท่าที่คุณมีบญั ชีอยูก่ บั เรา ASSC
อาจเก็บข้อมูลผูใ้ ช้บางอย่างตามความจําเป็ นเพื่อจุดประสงค์ดา้ นความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกงแม้จะได้รับคําขอให้ลบบัญ
ขีก็ตาม
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ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถามและร้องเรี ยน

สถาบัน เดอะ โกลเบิล อไลแอนส์ ฟอร์ ซัสเทนเนเบอร์ ซัพพลายเชน
(The Global Alliance for Sustainable Supply Chain)
สํานักงาน ASSC WORKERS VOICE
รหัสไปรษณีย์ 211-0006
1-653-7 Towa Citycorp Shinwako Rm#2020 Maruko Street, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
เบอร์โทรศัพท์ ：044-982-1967

เวลาทําการ ：9:00 ถึง 17:00
(ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการและ วันหยุดของสถาบัน)
อีเมล์ ：voice.office@g-assc.org
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การแก้ไขนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ASSC อาจตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายนี้เป็ นครั้งคราวและทําการเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็ น ในกรณีน้ ี
นโยบายความเป็ นส่ วนตัวที่เปลี่ยนแปลงจะถูกนํามาใช้นบั จากกวันเผยแพร่ ฉบับแก้ไข

มีผลบังคับใช้ วันที่ ３กรกฎาคม พ.ศ.2563

