
Avient Corporation 

ประกาศความเป็นส่วนตวัสําหรบัผูส้มคัรงาน 

เรายนิดทีีคุ่ณสนใจในการทํางานกบั Avient Avient Corporation และบรษิทัในเครอื (เรยีกรวมกนัว่า “Avient” “เรา” 

“พวกเรา” หรอื “ของเรา”) 
มุ่งมั่นทีจ่ะปกป้องความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลส่วนบุคคลทีร่วบรวมจากผูส้มคัรงานผ่านขัน้ตอนการสมคัรงานทางออนไลนแ์ละชอ่งท
างอืน่ ๆ ประกาศความเป็นส่วนตวัสําหรบัผูส้มคัรงานนี ้(“ประกาศ”) ระบุวธิทีี ่Avient รวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูส้มคัรงานและผูส้มคัร (เรยีกรวมกนัว่า “คุณ”) เมือ่คุณเขา้ถงึหรอืใชเ้ว็บไซตห์างานของเรา 

รวมถงึ https://avient.referrals.selectminds.com/ (“เว็บไซต”์) ประกาศฉบบันีไ้ม่ครอบคลุมถงึการใชบ้รกิารของ Avient 

ในฐานะผูบ้รโิภคหรอืการใชเ้ว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชนัของบุคคลทีส่ามใด ๆ ทีคุ่ณอาจม ี

รวมถงึเว็บไซตใ์ดทีเ่ช ือ่มโยงไปยงัเว็บไซตข์องเรา สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีี ่Avient 

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณสําหรบับรกิารเหล่านีแ้ละเว็บไซตข์องบุคคลทีส่าม โปรดเยีย่มชมคําแถลงความเป็นส่วนตวัของ 
Avient Corporation ซึง่มอียู่ที ่https://www.avient.com/company/policies-and-governance/avient-

corporation-privacy-statement)  

กอ่นทีคุ่ณจะดําเนินการสมคัรต่อไป เราตอ้งการทีจ่ะแจง้ใหคุ้ณทราบสัน้ ๆ 
เกีย่วกบัวธิกีารทีเ่ราประมวลผลและปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

โปรดอ่านประกาศฉบบันีอ้ย่างละเอยีดถีถ่ว้น โดยการส่งใบสมคัร เรซเูม่และ/หรอื CV 

ของคุณโดยใชเ้ครือ่งมอืการสมคัรออนไลนข์องเรา ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะไดร้บัการจดัการและปกป้องตามประกาศฉบบันี ้

เมือ่คุณไดส้่งใบสมคัรของคุณแลว้ คุณอาจจะเพิม่ขอ้มูลของคุณไปยงัคลงัผูส้มคัรทัว่โลกของเราได ้การทําเชน่นีจ้ะชว่ยให ้Avient 

สามารถแจง้ใหคุ้ณทราบถงึตําแหน่งทีน่่าสนใจอืน่ ๆ ทีคุ่ณอาจมคีุณสมบตัเิหมาะสม  

หากคุณมคีําถามใด ๆ เกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหรอืตอ้งการตดิต่อเราดว้ยเหตุผลอืน่ใด 
โปรดใชข้อ้มูลการตดิต่อทีใ่หไ้วด้า้นล่าง   

หน่วยงาน Avient ในพืน้ทีข่องเขตอํานาจศาลทีคุ่ณสมคัรงานจะทําหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคุมขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

1. ขอ้มูลทีเ่ราเกบ็รวบรวม 

คําว่า "ขอ้มูลส่วนบุคคล" หมายถงึขอ้มูลใด ๆ ทีส่ามารถใชด้ว้ยตนเองหรอืรว่มกบัขอ้มูลอืน่ ๆ 
ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเพือ่ระบุตวัคุณหรอืสามารถเชือ่มโยงกบัตวัคุณได ้

และเป็นขอ้มูลทีคุ่ณไดใ้หไ้วก้บัเราโดยเป็นส่วนหน่ึงของการลงทะเบยีนและการสมคัรผ่านแพลตฟอรม์การจดัหางานนี ้(ซึง่ก็คอื 

ใบสมคัรและโปรไฟลผู์ส้มคัรของคุณ)  

เมือ่สมคัรตําแหน่ง คุณอาจใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก:่ 

• ตวัระบุและขอ้มูลการตดิต่อ เชน่ ชือ่ของคุณ วนัเกดิ ทีอ่ยู่บา้น อเีมลส่วนตวั หมายเลขโทรศพัท ์รหสัประจาํตวัของรฐับาล 

(เชน่ หมายเลขใบขบัขีแ่ละ/หรอืหมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน)  

• รายละเอยีดการเขา้สู่ระบบ รวมถงึทีอ่ยู่อเีมล ชือ่ผูใ้ช ้และรหสัผ่านของคุณเมือ่คุณลงชือ่เขา้ใชเ้พือ่ส่งใบสมคัรของคุณ 

• การจาํแนกประเภทบุคคลซึง่ไดร้บัการคุม้ครองตามขอบเขตทีก่ฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้หก้ารอนุญาต เชน่ เพศ เชือ้ชาต ิ
และชาตพินัธุข์องคุณ 

• ขอ้มูลดา้นวชิาชพีหรอืขอ้มูลเกีย่วกบัการจา้งงาน เชน่ เรซเูม่หรอื CV ของคุณ พืน้เพและประวตักิารจา้งงาน 

คุณวุฒสิําหรบังาน ตําแหน่งทีคุ่ณตอ้งการส่งใบสมคัร ขอ้มูลอา้งองิสําหรบัการจา้งงาน เงนิเดอืนปัจจุบนั โบนัส 
ความคาดหวงัต่อเงนิเดอืน หรอืขอ้มูลอืน่ ๆ ทีคุ่ณเลอืกทีจ่ะมอบให ้

https://avient.referrals.selectminds.com/


รวมถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบสมคัรกอ่นหนา้นีท้ีคุ่ณอาจส่งใหเ้ราหรอืประสบการณก์ารทํางานใด ๆ กบั Avient 

ความเชือ่มโยงหรอืการเป็นสมาชกิองคก์รระดบัมอือาชพี และวนัทีต่อ้งการเร ิม่งาน 

• ขอ้มูลดา้นการศกึษา เชน่ วุฒกิารศกึษา ใบรบัรองผลการเรยีน ประวตักิารศกึษาและการฝึกอบรม 
ความสามารถทางภาษาองักฤษซึง่อาจจาํเป็นสําหรบับางตําแหน่ง ภาษาและความสามารถพเิศษ ขอ้มูลเกีย่วกบัใบรบัรอง 
และ   

• ขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ ๆ ทีคุ่ณเลอืกทีจ่ะส่งใหก้บัเราโดยเกีย่วขอ้งกบัการสมคัรของคุณ เชน่ ขอ้มูลการตดิต่อของผูอ้า้งองิ 
ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยในการสมัภาษณ ์หรอืสถานการณส์่วนตวัของคุณ 

นอกจากนี ้ในขัน้ตอนการสมคัร 
คุณอาจถูกถามคําถามเกีย่วกบัการอนุญาตทํางานของคุณและความเต็มใจทีจ่ะส่งหลกัฐานการตรวจสอบพืน้เพหรอืประวตัอิาชญา
กรรมและ/หรอืการตรวจทางการแพทยต์ามทีก่ฎหมายอนุญาต  

ในระยะแรก โดยทัว่ไปแลว้เราไม่ตอ้งการสิง่ทีถ่อืวา่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนหรอื "ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพเิศษ" 

ภายใตก้ฎหมายความเป็นส่วนตวัทีบ่งัคบัใช ้(ประกาศฉบบันีเ้รยีกว่า "ขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน") 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนหมายถงึขอ้มูลทีร่ะบุถงึเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุข์องบุคคล ความคดิเห็นทางการเมอืง 
ความเชือ่ทางศาสนาหรอืปรชัญา หรอืการเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน ขอ้มูลทางพนัธกุรรม ขอ้มูลไบโอเมตรกิซ ์
ขอ้มูลเกีย่วกบัสุขภาพ หรอืขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติทางเพศหรอืรสนิยมทางเพศของบุคคล ในบางเขตอํานาจศาล 
ขอ้มูลประเภทนีย้งัรวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัความผดิทางอาญา 
เราอาจขอขอ้มูลประเภทนีใ้นเขตอํานาจศาลบางแห่งตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้อย่างไรก็ตาม 
การส่งขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปโดยสมคัรใจและคุณไม่จาํเป็นตอ้งส่งขอ้มูลดงักล่าวเพือ่เป็นส่วนหน่ึงของเรซเูม่ออนไลนแ์ละการส่งใบส
มคัรของคุณ ในกรณีทีไ่ม่ไดร้อ้งขอ หากคุณตดัสนิใจทีจ่ะส่งขอ้มูลประเภทนีใ้หก้บัเราในระหว่างขัน้ตอนการสมคัร 
เราขอสงวนสทิธิใ์นการลบขอ้มูลดงักล่าวออกจากฐานขอ้มูลของเรา   

2. วธิกีารทีเ่ราเกบ็ขอ้มูลของคุณ 

โดยทัว่ไปแลว้ การใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเกีย่วกบัการสมคัรงานจะเป็นไปโดยสมคัรใจ 
หากเราจาํเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ยกตวัอย่างเชน่ เพือ่กรอกใบสมคัรบนเว็บไซตข์องเรา 
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบกอ่นทีเ่ราจะรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวรวมถงึผลของการไม่ใหข้อ้มูลดงักล่าวกบัเรา (หากม)ี   

Avient อาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเมือ่คุณทําการสมคัรดว้ยวธิตี่อไปนี:้ 

• ออนไลน:์ เมือ่คุณสมคัรทางออนไลนโ์ดยใชเ้ว็บไซต ์

• ทางอเีมล เมือ่คุณส่งเรซเูม่ CV ใบสมคัรงาน และขอ้มูลอืน่ ๆ ใหเ้ราโดยตรงทางอเีมล 

• การใชส้ือ่สงัคม เมือ่คุณสมคัรงานเฉพาะโดยใชโ้ปรไฟลโ์ซเชยีลมเีดยี LinkedIn ของคุณ 

จะมกีารแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างกบัเราโดยสอดคลอ้งกบัการตัง้คา่ของคุณภายในบรกิารโซเชยีลมเีดยีดงักล่าว 
ซึง่รวมถงึประสบการณ ์ทกัษะการศกึษา และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีคุ่ณใหไ้วใ้นโปรไฟลข์องคุณ 

• แหล่งขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ: นอกจากนี ้Avient 

ยงัรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ 

• จากเจา้หน้าทีจ่ดัหางานหรอืผูอ้า้งองิ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอาจไดร้บัการแบ่งปันใหก้บัเราโดยเจา้หนา้ทีจ่ดัหางานและผูแ้นะนําบุคคลทีส่าม 

• ออฟไลน ์เมือ่คุณส่งเรซเูม่ CV ใบสมคัรงาน และขอ้มูลอืน่ ๆ 
ใหก้บัผูจ้ดัการของเราหรอืบุคลากรฝ่ายจา้งงานทีส่ถานทีท่ํางานของเรา 

และอาจมกีารรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัคุณจากบุคคลทีส่าม เชน่ 

เมือ่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบประวตัหิรอืการยนืยนัการจา้งงาน และ/หรอืการอา้งองิการจา้งงาน 



โดยจะดําเนินการในแตล่ะกรณีหากกฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้หก้ารอนุญาต 

หากคุณใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูอ้า้งองิหรอืบุคคลอืน่ใดเพือ่เป็นส่วนหน่ึงของใบสมคัรของคุณ (เชน่ 

ผูต้ดิตอ่ในกรณีฉุกเฉินหรอืรายละเอยีดของญาตใิกลช้ดิ) 

คุณมหีนา้ทีใ่นการขอความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าวกอ่นทีจ่ะใหข้อ้มูลแกเ่รา 
และมหีนา้ทีใ่นการแจง้ใหพ้วกเขาทราบถงึเนือ้หาของประกาศฉบบันี ้

3. วธิกีารทีเ่ราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะไดร้บัการใชเ้พือ่ประเมนิความเหมาะสมของคุณกบัตําแหน่งทีคุ่ณจะเตมิเต็ม 
และเพือ่ดําเนินการดา้นงานบรหิารงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีคุ่ณอาจจะไดร้บัว่าจา้ง 
เราจะประเมนิขอ้มูลประจาํตวัของคุณสําหรบัโอกาสในการทํางานทีม่อียู่หรอืสําหรบัโอกาสในการทํางานทีคุ่ณเลอืก 

หากคุณไดร้บัการว่าจา้งทีบ่รษิทั Avient อยู่แลว้ อาจมกีารปรบัใชข้อ้กาํหนดดา้นความเป็นส่วนตวัภายในดว้ยเชน่กนั 

Avient จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่ดูแลและจดัการใบสมคัรของคุณและเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ ๆ 

ทีอ่ธบิายไวใ้นประกาศฉบบันี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ Avient 

จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีทีอ่าจทําสญัญาจา้งงานหรอืความสมัพนัธต์ามสญัญาอืน่ ๆ กบัคุณ 

ซึง่รวมถงึการประมวลผลดว้ยเหตุผลต่อไปนี:้  

• ประมวลผลใบสมคัรของคุณสําหรบัการจา้งงานหรอืเพือ่ใหบ้รกิารแกเ่รา  

• สือ่สารกบัคุณ สมัภาษณ ์และทําตามขัน้ตอนเตรยีมการในกรณีทีจ่าํเป็นเพือ่ทําสญัญากบัคุณ 

• ใหบ้รกิารและตอบขอ้สอบถามของคุณ รวมถงึในเว็บไซต ์ 

• ประเมนิคุณสมบตัขิองคุณสําหรบัตําแหน่งใด ๆ (รวมถงึการสมัภาษณ ์คดักรอง และประเมินคุณ) 

• ยนืยนัตวัตนและคุณสมบตักิารจา้งงานของคุณ  

• ดําเนินการตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม การแพทย ์และเครดติ หากคณุไดร้บัการเสนอตําแหน่ง (หากจาํเป็น 

และจะดําเนินการเท่าทีจ่าํเป็นต่อหนา้ทีข่องพนักงานดงักล่าว) และ  

• ตรวจสอบผูอ้า้งองิการจา้งงานและการอา้งองิ   

Avient อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีทีจ่าํเป็นสําหรบัผลประโยชนข์องตนทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

(เวน้แต่ว่าคุณจะมผีลประโยชนห์รอืสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทีสู่งกว่า) รวมถงึ:  

• เพือ่จดัการตามภาระหนา้ทีใ่นการเก็บบนัทกึและการรายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มผูส้มคัร  

• เพือ่ดําเนินการชาํระเงนิคนืสําหรบัค่าใชจ้า่ยใด ๆ ทีเ่กดิขึน้สําหรบัการเดนิทางในระหว่างขัน้ตอนการสมัภาษณ ์ 

• เพือ่แบ่งปันขอ้มูลกบับรษิทัในเครอืของ Avient 

ตามประกาศฉบบันีห้ากมคีวามจาํเป็นสําหรบัวตัถุประสงคด์า้นการจดัการทัว่โลก และ 

• ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

เราอาจขอใหคุ้ณจดัเตรยีมเอกสารฉบบัจรงิทีม่ขีอ้มูลสว่นบุคคลเพือ่ยนืยนัคุณสมบตักิารจา้งงานและการระบุตวัตนของคุณ 

ซึง่อาจไดร้บัการประมวลผลในลกัษณะเดยีวกนั การดําเนินการนีอ้าจดําเนินการโดยบรษิทัในเครอืในพืน้ทีห่รอืโดย Avient 

Corporation ในนามของบรษิทัในเครอืทีม่ตีําแหน่งทีคุ่ณสมคัรหรอืตําแหน่งทีคุ่ณกาํลงัไดร้บัการพจิารณา   

Avient ไม่มสี่วนรว่มในการตดัสนิใจโดยอตัโนมตัหิรอืการจดัทาํโปรไฟล ์Avient 

จะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใดทีไ่ม่ตรงกบัวตัถุประสงคท์ีอ่ธบิายไวใ้นประกาศฉบบันี ้



เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย ไดร้บัความยนิยอมของคุณ หรอืเป็นไปเพือ่ผลประโยชนท์ีส่ําคญัของคุณเอง (เชน่ 

ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย)์ 

4. ผูท้ีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

ตามโครงสรา้งองคก์รของ Avient แลว้ บรษิทัในกลุ่มต่าง ๆ 

อาจไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่ทําการประมวลผลต่อการสมคัรของคุณ: 

• บรษิทัในเครอืของ Avient ทีคุ่ณสมคัรตําแหน่งหรอืบรษิทัทีเ่สนอตําแหน่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัในกลุ่มอืน่ ๆ ซึง่มแีผนกทีร่บัผดิชอบหรอืแผนกทรพัยากรบุคคลเกีย่วขอ้งในการประมวลผลการสมคัรของคุณ 

• Avient Corporation ในฐานะผูด้ําเนินการแพลตฟอรม์การจดัหางานนี ้ 

• ผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคนิคทีป่ระมวลผลขอ้มูลสําหรบั Avient Corporation 

การประมวลผลขอ้มูลท ัว่ท ัง้กลุ่ม: ในฐานะทีเ่ป็นกลุ่มซึง่ดาํเนินการทัว่โลก บรษิทัในกลุ่มของ Avient 

ต่างทํางานรว่มกนัอย่างใกลช้ดิ ดงัน้ัน 
การสมคัรของคณุอาจไดร้บัการประมวลผลโดยแผนกทีร่บัผดิชอบและแผนกทรพัยากรบุคคล บรษิทัในกลุ่มอืน่ ๆ 
จะไดร้บัขอ้มูลของคุณตามความจําเป็นทีจ่ะตอ้งทราบเพือ่ประมวลผลการสมคัรของคุณ 

ตวัอย่าง: คุณกาํลงัสมคัรเขา้รบัตําแหน่งที ่PolyOne Canada, Inc. เชน่น้ันแลว้ สมาชกิของแผนกทีร่บัผดิชอบในสหรฐัอเมรกิา 

(Avient Corporation) และตามมาตรฐานแลว้ แผนก HR ในแคนาดา (PolyOne Canada, Inc.) 
ก็จะเขา้รว่มในการจดัการการสมคัรของคุณดว้ย ดงัน้ัน 
พนักงานจากทัง้สองบรษิทัจะไดร้บัและประมวลผลต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรปหรอืสหราชอาณาจกัร Avient ไดท้ําขอ้ตกลงการถ่ายโอนขอ้มูลระหว่างประเทศภายในกลุ่ม 

ภายใตเ้งือ่นไขทีว่่าผูนํ้าเขา้ขอ้มูลทัง้หมดทีอ่ยู่นอกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจกัรมหีนา้ทีใ่นการประมวลผลและปกป้องขอ้มูลส่
วนบุคคลทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากสหภาพยุโรปหรอืสหราชอาณาจกัร 
โดยปฏบิตัติามขอ้กาํหนดสญัญามาตรฐานของผูค้วบคุมต่อผูค้วบคุม ("ขอ้กาํหนด") ตามทีค่ณะกรรมาธกิารยุโรปใหก้ารอนุมตั ิ

นอกจากนี ้Avient ยงัไดท้ําขอ้ตกลงการถ่ายโอนขอ้มูลตามทีจ่าํเป็นในประเทศทีไ่ม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดงักล่าว 
หรอืไดข้อความยนิยอมจากคุณในการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศฉบบันี ้หากตอ้งการรบัสําเนาขอ้กาํหนด 
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หากคุณไดร้บัการว่าจา้ง ขอ้มูลของคุณจะไดร้บัการส่งจากแพลตฟอรม์การรบัสมคัรไปยงัระบบการบรหิาร HR ของบรษิทั Avient 

ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จะเป็นผูส้รา้งความสมัพนัธใ์นการว่าจา้งหรอืการทาํงานกบัคุณอย่างเป็นทางการ หากคุณไดร้บัการว่าจา้ง 
ขอ้มูลของคุณจะถูกถ่ายโอนจากแพลตฟอรม์การสรรหาบุคลากรไปยงัระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลและระบบบรษิทัของ 
Avient อืน่ ๆ เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกต่อส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน และ/หรอืการใชง้านของระบบบรษิทัของ Avient 

ตามลําดบัซึง่มกีารสรา้งความสมัพนัธข์องการจา้งงานหรอืการทาํงานของคุณใหเ้กดิขึน้อย่างเป็นแบบแผน  

ผูใ้หบ้รกิาร: ผูใ้หบ้รกิาร เชน่ 

ผูท้ีช่ว่ยเหลอืเราในการดําเนินงานระบบจดัหางานออนไลนห์รอืผูท้ีม่ีหนา้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในกระบวนการสมคัร (เชน่ 

ดว้ยการสนับสนุนทางเทคนิคสําหรบัแพลตฟอรม์การจดัหางานนี)้ ไดร้บัการคดัเลอืกอย่างระมดัระวงั 
เพือ่ยนืยนัว่าขอ้มูลของคุณจะไดร้บัการจดัการอย่างเป็นความลบัและปลอดภยั 
สญัญาทีท่ํารว่มกบัผูใ้หบ้รกิารจะประกอบไปดว้ยขอ้กาํหนดในการปกป้องขอ้มูลของคุณตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
สามารถมอบรายชือ่ซพัพลายเออรบุ์คคลทีส่ามทีเ่ราถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณใหไ้ดห้ากมกีารรอ้งขอ 



เราอาจตอ้งแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบับุคคลทีส่ามอืน่ ๆ เชน่ เจา้หนา้ทีจ่ดัหางาน ผูอ้า้งองิ 
หน่วยงานทีอ่ํานวยความสะดวกในการตรวจสอบประวตั ิหรอืทีป่รกึษา ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี:้ 

• เมือ่จาํเป็นตอ้งรว่มมอืกบัผูใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่ามเพือ่อํานวยความสะดวกหรอืขยายบรกิารจดัหางาน 
การประมวลผลการตรวจสอบประวตั ิและบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

• เมือ่คุณรอ้งขออย่างชดัเจน 

• ตามทีก่าํหนดโดยคําสัง่ศาลหรอืขอ้กาํหนดทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัอืน่ ๆ 
ซึง่รวมถงึเพือ่เป็นการตอบสนองต่อคําขอจากหน่วยงานของรฐัและรฐับาลนอกประเทศทีคุ่ณพกัอาศยั 

• ในกรณีทีจ่าํเป็นสําหรบัผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของเรา (รวมถงึในกรณีทีจ่าํเป็นเมือ่มกีารปรบัโครงสรา้งใหม่ 

การควบรวมกจิการ การขาย การรว่มทุน การมอบหมาย การถ่ายโอน 

หรอืการสละสทิธิท์รพัยส์นิทางธรุกจิของเราไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน (เชน่ 

เมือ่เกีย่วขอ้งกบัการพจิารณาคดลีม้ละลายใด ๆ)) 

• เพือ่ปกป้องการดําเนินงานของเราหรอืของบรษิทัในเครอืของเรา  

• เพือ่ปกป้องสทิธิ ์ความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยั หรอืทรพัยส์นิของเราหรอืของบรษิทัในเครอืของเรา คุณ หรอืผูอ้ืน่ 
และ  

• เพือ่ปฏบิตัติามหรอืเป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

โปรดทราบว่าหากทีอ่ยู่อาศยัของคุณตัง้อยู่ในประเทศทีแ่ตกต่างจากประเทศทีคุ่ณสมคัรงาน การใชข้อ้มูลของคุณโดยกลุ่มบรษิทั 

Avient จะไม่อยู่ภายใตข้อ้บงัคบัการคุม้ครองขอ้มูลในประเทศของคุณ ดงัน้ัน ระดบัการคุม้ครองอาจแตกตา่งออกไป 

เราไม่เก็บหรอืรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทีใ่หไ้วก้บัเราในฐานะส่วนหน่ึงของใบสมคัร 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเผยแพรห่รอืขายใหก้บับุคคลทีส่ามเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาดต่อผูบ้รโิภค 

5. สทิธิข์องคุณเกีย่วกบัขอ้มูลของคุณ  

คุณสามารถตรวจสอบ แกไ้ขหรอืลบขอ้มูลทีคุ่ณอปัโหลดและโปรไฟลผู์ส้มคัรของคุณโดยเขา้ถงึเว็บไซตข์องเราไดทุ้กเมือ่ 
โปรดทราบว่าการเปลีย่นแปลงใด ๆ ทีก่ระทําไปยงัโปรไฟลข์องคุณน้ันอาจส่งผลกระทบต่อการสมคัรปัจจบุนัของคุณได ้
คุณอาจถอดถอนการสมคัรของคุณไดทุ้กเมือ่ คดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 
จาํกดัการทีเ่ราใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รามเีกีย่วกบัคุณ 
ใชป้ระโยชนจ์ากสทิธิใ์นการเคลือ่นยา้ยขอ้มูล และแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ หรอืจาํกดัการประมวลผล 
นอกจากนี ้คุณยงัมสีทิธิท์ีจ่ะเพกิถอนความยนิยอมใด ๆ 
ทีคุ่ณอาจใหไ้วเ้กีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดต้ลอดเวลาโดยจะมผีลในอนาคต 

หากคุณตอ้งการใชส้ทิธิข์องคุณหรอืเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

โปรดตดิต่อเราโดยใชข้อ้มูลส่วน "ตดิต่อเรา" ดา้นลา่ง เราจะตอบสนองต่อคําขอของคุณโดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําไดอ้ย่างเหมาะสม 

แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะตอบสนองภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด   

หากคุณไม่พอใจกบัการตอบสนองของเราหรอืเชือ่ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไม่ไดร้บัการประมวลผลตามกฎหมาย 
คุณสามารถตดิต่อหรอืยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลทีม่ีอํานาจหรอืดําเนินการเยยีวยาอืน่ ๆ ภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
รายละเอยีดการตดิต่อสําหรบัหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลมอียู่ทีน่ี่ 

เราจะพจิารณาและตอบสนองต่อคําขอของคุณตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้  

6. ความปลอดภยัของขอ้มูลของคุณ 

เราพจิารณาว่าความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณน้ันเป็นความสําคญัระดบัสูงสุด เชน่น้ันแลว้ 
แมว้่ามาตรฐานความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัชดุใดหรอืการป้องกนัใด ๆ จะไม่ปลอดภยั 100% แต่ขอ้มูลใด ๆ 
ทีคุ่ณแบ่งปันกบัเราน้ันจะไดร้บัการเก็บรกัษาโดยใชก้ารควบคุมดา้นการบรหิาร เทคนิค และองคก์รทีเ่หมาะสม 
เพือ่รกัษาความลบัของขอ้มูลอย่างเหมาะสมและชว่ยปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย 
การใชง้านในทางทีผ่ดิและการเขา้ถงึทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต การเปิดเผย การเปลีย่นแปลง และการทําลาย 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


คุณมคีวามรบัผดิชอบในการใหก้ารดูแลในระดบัทีเ่หมาะสมเมือ่ใดก็ตามทีคุ่ณสือ่สารกบัเรา 
อย่าสง่ขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนใหก้บัเราทางอเีมล 
หากคุณมเีหตุผลทีเ่ช ือ่ไดว้่าการสือ่สารของคุณกบัเราน้ันไม่ปลอดภยัอกีต่อไป 

โปรดแจง้ปัญหาใหเ้ราทราบทนัทดีว้ยการตดิต่อเราโดยใชข้อ้มูลส่วน "ตดิต่อเรา" ดา้นล่าง 

7. การเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ  

เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาทีจ่าํเป็นเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นประกาศฉบบันีแ้ละเป็นไปตามกาํ
หนดการเก็บรกัษาบนัทกึ ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

หากคุณตดัสนิใจทีจ่ะส่งโปรไฟลผู์ส้มคัรของคุณไปยงักลุ่มผูส้มคัร 
เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลของคุณเพือ่วตัถุประสงคใ์นการพจิารณาว่าทกัษะของคุณเหมาะสมกบัโอกาสในการทํางานอืน่ ๆ หรอืไม่ 
หากคุณไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้รบัตําแหน่ง 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะไดร้บัการเก็บรกัษาไวอ้ย่างนอ้ยในระหว่างระยะเวลาการจา้งงานหรอืสญัญาการใหบ้รกิารของคุณ 

(ยดืเวลาออกไปตามกฎหมายกาํหนดระยะเวลาและหนา้ทีใ่นการเก็บรกัษาขอ้มูลตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัแต่ละกรณี) 

แมว้่าคุณจะไม่ไดร้บัเลอืกสําหรบัตําแหน่งทีคุ่ณสมคัรหรอืหากคุณไม่ไดส้มคัรในตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึง 
เราอาจเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่วตัถุประสงคใ์นการพจิารณาว่าทกัษะของคุณเหมาะสมกบัโอกาสในการทํางานอืน่ ๆ 
หรอืไม่ โดยในกรณีนี ้เราจะเชญิใหคุ้ณทําการสมคัรงาน 
ทัง้นีเ้มือ่คุณไดม้อบความยนิยอมในการเก็บรกัษาขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวแลว้ หากไม่เป็นเชน่น้ัน 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะไดร้บัการเก็บไวใ้นระยะเวลาทีจ่าํเป็นในการประเมนิการสมคัรของคุณเท่าน้ัน 
และตามทีอ่าจจาํเป็นภายใตก้ฎหมายกาํหนดระยะเวลาและหนา้ทีใ่นการเก็บรกัษาขอ้มูลตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัแต่ละกรณี 

คุณสามารถตดิต่อเราเพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายการเก็บรกัษาขอ้มูล 

ถอดถอนใบสมคัรสําหรบัการจา้งงานและ/หรอืความยนิยอมของคุณในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปหลงัจากสิน้สุด

กระบวนการสรรหา และขอใหเ้ราลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณออก โปรดทราบว่ากฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอาจกาํหนดให ้Avient 

เก็บเรซเูม่หรอื CV ของคุณไวใ้นระยะเวลาหน่ึงแมว้่าคุณจะขอให ้Avient 

เลกิพจิารณาการสมคัรของคุณสําหรบัการจา้งงานแลว้ก็ตาม 

8. การรวมใบสมคัรของคุณเขา้ไปในคลงัผูส้มคัรท ัว่โลก  

หลงัจากส่งใบสมคัรของคุณแลว้ คุณจะมตีวัเลอืกในการเพิม่โปรไฟลผู์ส้มคัรของคุณเขา้ไปในคลงัผูส้มคัร 
ซึง่จะอนุญาตใหเ้ราพจิารณาคุณสําหรบัตําแหน่งทีว่่างอืน่ ๆ ในบรษิทัในกลุ่ม หากคุณเลอืกทีจ่ะทําเชน่น้ัน พนักงานจากแผนก HR 

และแผนกทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดภายในกลุ่มบรษิทั Avient จะสามารถเขา้ถงึโปรไฟลข์องคุณไดต้ามการประกาศฉบบันี ้

และเพือ่ตดิต่อคุณ นอกจากนี ้คุณยงัสามารถแจง้ใหเ้ราทราบไดห้ากคุณไม่ตอ้งการอยู่ในกลุ่มผูส้มคัรอกีตอ่ไป 
โดยตดิต่อเราตามขอ้มูลตดิต่อดา้นลา่ง การเพกิถอนนีจ้ะไม่มผีลกระทบต่อการสมคัรโดยตรงใด ๆ ของคุณ 
คุณยงัสามารถลบโปรไฟลผู์ส้มคัรของคุณได ้

9. การอปัเดตขอ้มูลของคุณ 

Avient จะแจง้ใหคุ้ณทราบถงึตําแหน่งทีเ่ราคดิว่าคุณอาจสนใจเท่าน้ัน เชน่น้ันแลว้ 
เราแนะนําใหคุ้ณอปัเดตโปรไฟลผู์ส้มคัรของคุณทางออนไลนเ์ป็นประจาํ 

10. การแกไ้ขและการเปลีย่นแปลง 

ประกาศฉบบันีไ้ม่ใชแ่ละไม่ไดม้จีดุมุ่งหมายเพือ่เป็นขอ้เสนอการจา้งงาน สญัญา 
และไม่กอ่ใหเ้กดิสทิธติามกฎหมายหรอืภาระผูกพนัใด ๆ เชน่น้ันแลว้ Avient อาจแกไ้ข ตคีวาม ปรบัเปลีย่น 

หรอืถอดถอนส่วนใดส่วนหน่ึงของประกาศฉบบันีแ้ละแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งเป็นคร ัง้คราวเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย
ทีบ่งัคบัใช ้จะมกีารแจง้เตอืนทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัการแกไ้ขดงักล่าว 
หมายเลขฉบบัของประกาศฉบบันีไ้ดร้บัการระบุไวท้ีด่า้นล่างของหนา้ 



 

11. ตดิต่อเรา 

หากคุณมคีําถามใด ๆ หรอืตอ้งการใชส้ทิธิข์องคุณ คุณสามารถตดิต่อเราไดท้ี:่ 

The Corporate Privacy Officer 

Avient Corporation 

33587 Walker Road 

Avon Lake, Ohio 44012 

อเีมล: PRIVACY.OFFICER@AVIENT.COM 

โทรศพัท:์ 1-800-901-2078 

คุณยงัสามารถส่งคําถามหรอืคําขอเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของคุณผ่านแบบฟอรม์ออนไลนไ์ด ้ 

สามารถตดิต่อเจา้หนา้ทีด่า้นการคุม้ครองขอ้มูลของ Avient ไดท้ี ่PRIVACY.OFFICER@AVIENT.COM 

** สําหรบัผูส้มคัรในเปรู ขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดร้บัการเก็บไวใ้นคลงัฐานขอ้มูล "[avient.taleo.net]" ซึง่ลงทะเบยีนใน National 

Personal Data Protection Registry ดว้ยรหสั RNPDP-PJP Nº [*]" 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช:้ 1 สงิหาคม 2020 
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