
ประกาศความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ 
Donaldson สำาหรับผู้สมัคร

1.	 ขอบเขตและการประยุกต์ใช้	
	 วัตถุประสงค์ของคำาประกาศความเป็นส่วนตัวทั่วโลกสำาหรับผู้สมัครนี้	(“คำาประกาศ”	นี้)	คือเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับ:	(1)	

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่	Donaldson	รวบรวมและประมวลผล	(2)	ที่มาของข้อมูล	(3)	วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลและฐานกฎหมายที่บังคับใช้	(4)	การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล	(5)	การเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม	(6)	การถ่าย
โอนข้อมูลระหว่างประเทศ	และ	(7)	สิทธิเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสำาหรับตำาแหน่งใน	Donaldson	(“คุณ”	“ผู้สมัคร”)

	 คำาประกาศนี้มีผลต่อความมุ่งมั่นของ	Donaldson	ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	และได้มีการปรับใช้โดยนิติบุคคล
ทางกฎหมายที่แตกต่างและแยกจากกันทั้งหมดที่อยู่ในเครือบริษัทของ	Donaldson	Company	ที่ตั้งอยู่เลขที่	1400	West	
94th	Street,	Bloomington,	MN	55431,	USA	การอ้างถึง	“Donaldson”,	“เรา”	และ	“พวกเรา”	ในคำาประกาศนี้	ขึ้นอยู่กับ
บริบท	โดยรวมแล้วหมายถึงนิติบุคคลทางกฎหมายที่แตกต่างและแยกจากกัน

	 นิติบุคคล	Donaldson	ที่คุณต้องการสมัครเข้ามาทำางาน	คือ	“ผู้ควบคุม”	ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	และดังนั้นจึงเป็นผู้กำาหนด
วัตถุประสงค์และลักษณะของการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผู้เดียว	หรือร่วมกับผู้อื่น	ในบางสถานการณ์	
อาจมีความรับผิดชอบร่วมกับนิติบุคคล	Donaldson	อื่น	ๆ	เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	และเป็นผู้ควบคุมที่ร่วม
กันกำาหนดวัตถุประสงค์และลักษณะของการประมวลผล	(เรียกว่า	“ผู้ควบคุมร่วม”)

	 ในขณะที่คำาประกาศนี้มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายรูปแบบของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลกที่มีความกว้าง
ขวางที่สุด	กิจกรรมการประมวลผลเหล่านั้นอาจมีข้อจำากัดมากกว่าในบางเขตอำานาจศาลโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้	ตัวอย่างเช่น	กฎหมายของประเทศอาจจำากัดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราสามารถรวบรวม
หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น	ในกรณีเหล่านั้น	เราปรับนโยบาย	และ/หรือแนวปฏิบัติภายในของเราเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมายท้องถิ่น

2.	 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล
	 2.1.	คำาว่า	“ข้อมูลส่วนบุคคล”	ในคำาประกาศนี้หมายถึงข้อมูลที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนของคุณในฐานะบุคคล	ประเภท

ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล	(ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำานาจศาลโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้และ
ลักษณะของตำาแหน่งที่ผู้สมัครต้องการ)	ประกอบด้วย:
• ชื่อ	เพศ	ที่อยู่บ้านและหมายเลขโทรศัพท์	วันเกิด	รูปถ่าย
• ถิ่นที่อยู่และสถานะใบอนุญาตทำางาน	สถานะทหาร	สถานะความทุพพลภาพ	ข้อมูลสัญชาติและหนังสือเดินทาง
• ประวัติการทำางาน	ทักษะทางเทคนิค	ประวัติการศึกษา	ใบรับรองและการจดทะเบียนวิชาชีพ	ความสามารถทางภาษา	
หลักสูตรการฝึกอบรมที่เข้าร่วม

• ผลการตรวจสอบสินเชื่อและประวัติอาชญากรรม	การคัดกรองสุขภาพ	ใบรับรองสุขภาพ	หมายเลขใบอนุญาตขับขี่	การจด
ทะเบียนยานพาหนะ	และประวัติการขับข่ี	ตามท่ีกฎหมายอนุญาตและตามสัดส่วนท่ีผู้สมัครหรือผู้สมัครในอนาคตจะพิจารณา

• ข้อมูลที่จับภาพได้บนระบบรักษาความปลอดภัย	รวมถึงกล้องวงจรปิด	และระบบการรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีอื่น	
ๆ	จนถึงขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

• ข้อความเสียง	อีเมล	จดหมายโต้ตอบ	และการสื่อสารกับผู้สมัคร
• วันที่สมัคร	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารขั้นตอนการสมัคร

	 2.2.	ทั้งนี้อาจมีกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราหรือเรารวบรวมถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียด
อ่อนภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของบางประเทศ	โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละเขตอำานาจศาล	“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความละเอียดอ่อน”	อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราสามารถระบุหรือชี้ให้เห็นถึงเชื้อสายหรือต้นกำาเนิดชาติพันธุ์	ความเห็น
ทางการเมือง	ความเชื่อทางศาสนา	หรือความเชื่ออื่น	ๆ	ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน	สมาชิกภาพในสหภาพการค้า	หรือสมาคม
วิชาชีพ	สภาวะหรือสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ	พันธุกรรมหรือข้อมูลชีวมิติ	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางด้านเพศหรือรสนิยม
ทางเพศ	หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดี	(รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษสำาหรับ	หรือการกระทำาความผิดทาง
อาญาที่ถูกกล่าวหา)	เราจะประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนในเขตอำานาจศาลของคุณหากและจนถึง
ขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้
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3.	 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
	 3.1.	ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณโดยตรง

	 ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราประมวลผลคือข้อมูลที่คุณตั้งใจให้ไว้กับเราโดยตรง	เช่น	ผ่านแบบฟอร์มใบสมัคร	ประวัติย่อ	
จดหมายจูงใจ	หรืออื่น	ๆ	ในระหว่างการสัมภาษณ์งานหรือการสื่อสารติดตามผลกับ	Donaldson

	 เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา	เช่น	นายจ้างก่อนหน้าของคุณ	เราจะอาศัยคุณในการแจ้งพวกเขาเกี่ยว
กับข้อเท็จจริงที่ว่าจะมีการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลของพวกเขากับเรา	วิธีการประมวลผลข้อมูลนี้	และวิธีการที่พวกเขาสามารถ
ใช้สิทธิ์ของพวกเขาตามที่ระบุไว้ในข้อ	7	ด้านล่าง

	 3.2.	ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม

	 เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม	รวมถึงอดีตนายจ้าง	สถานศึกษาที่ท่านได้รับวุฒิ
การศึกษา	หน่วยงานทางการแพทย์วิชาชีพ	หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	หน่วยงานของรัฐ	หน่วยงานกำากับดูแล	และ/หรือ
บุคคลอื่นใดที่มีอำานาจทางกฎหมายและหน่วยงานจัดหางานที่เหมาะสม	ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สามอาจรวมถึงผลการ
ตรวจสอบประวัติและประวัติอาชญากรรมหากกฎหมายอนุญาตหรือให้อำานาจ

4.	 วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 4.1.	ขึ้นอยู่กับประเทศที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่บังคับใช้	เราอาจรวบรวม	ใช้งาน	เปิดเผย	หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ที่เกี่ยวกับพนักงานเพื่อ:
• สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับตำาแหน่งงานว่างและกระบวนการสรรหาบุคลากรของเรา
• ประเมินทักษะ	คุณสมบัติ	และความเหมาะสมของคุณสำาหรับบทบาทกับเรา
• กำาหนดคุณสมบัติของคุณสำาหรับการจ้างงาน
• ตรวจสอบความเท่าเทียมกันของโอกาสและความหลากหลายภายในสถานที่ทำางานของเรา
• รับรองความปลอดภัยของสถานที่และพนักงานของเรา

	 4.2.	ขึ้นอยู่กับประเทศที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่บังคับใช้	จะมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	ปฏิบัติงานอยู่ภายใน	และ/
หรือรอบ	ๆ	สถานที่ของเรา	ซึ่งอาจมีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
• เพื่อป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม
• เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาเยือนและเจ้าหน้าที่ของ	Donaldson
• เพื่อจัดการและปกป้องทรัพย์สินของ	Donaldson	และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่	ผู้มาเยือน	และผู้เยี่ยมเยียนอื่น	ๆ	ของ	
Donaldson	และ

• เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันคุณภาพ	จนถึงขอบเขตที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

	 4.3.		พื้นฐานของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำาหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายข้างต้นจะรวมถึง: 
4.3.1.	เพื่อดำาเนินการตามคำาขอของคุณก่อนที่จะทำาสัญญาจ้าง 
4.3.2.	เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของ	Donaldson	ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
4.3.3.	การยินยอม	(อย่างชัดแจ้ง)	ของคุณ 
4.3.4.	เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมายที่ปกครอง	Donaldson 
4.3.5.	เพื่อปกป้องผลประโยชน์สำาคัญของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลธรรมดาอื่น	ๆ 
4.3.6.	เพื่อการสร้าง	ใช้	หรือป้องกันสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

5.	 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
	 5.1.	ทั่วไป

	 เพื่อดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น	ข้อมูลเกี่ยวกับคุณจะถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำาหนดข้างต้นต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ผู้จัดการ	และบุคคลอื่น	ๆ	ที่เหมาะสมในองค์กรของเรา

	 5.2.	ตัวแทน	ผู้ให้บริการ	และซัพพลายเออร์ของเรา

	 เช่นเดียวกับธุรกิจจำานวนมาก	เราจ้างบุคคลภายนอกในการดำาเนินหน้าที่และ/หรือประมวลผลข้อมูลบางอย่างเป็นครั้งคราว	
เมื่อเราจ้างบุคคลภายนอกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม	
เช่น	ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และการบำารุงรักษา	IT	การจ่ายเงินเดือนและการรักษาความปลอดภัย	เราบังคับให้บุคคลภายนอก
เหล่านั้นปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม	และหากข้อกำาหนดทางกฎหมายที่
บังคับใช้เจาะจงในประเทศกำาหนด	ให้ทำาสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่กำาหนดให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม
คำาชี้แนะของเราและด้วยความรู้ของเราและปฏิบัติโดยเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

	 Donaldson	ยังแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท	ผู้ขาย	และหุ้นส่วนธุรกิจอื่น	ๆ	โดยที่บริษัทเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การกำาหนดวัตถุประสงค์และ/หรือวิธีการประมวลผลและเพื่อความถูกกฎหมายของการประมวลผล	กล่าวคือ	ผู้ตรวจสอบ	
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ทนายความ	ที่ปรึกษาของเรา	หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสาธารณะอื่น	ๆ	นายจ้างปัจจุบันหรือก่อนหน้า	
สถานศึกษาและ/หรือองค์กรวิชาชีพ	ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติและผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม	หน่วยงาน
สินเชื่อหรืออ้างอิง

	 5.3.	ข้อกำาหนดทางกฎหมาย

	 เราสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด	ๆ	ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ	หากเราถูกบังคับให้กระทำาดังกล่าวตามกฎหมายของ
ศาล	หรือขอให้เรากระทำาดังกล่าวโดยหน่วยงานรัฐบาล	หรือหากเรากำาหนดว่ามีความจำาเป็นหรือสมควรที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือเพื่อปกป้องหรือป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของเราตามกฎหมายที่บังคับใช้	นอกจากนี้เรายังสงวนสิทธิ์ในการ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมมาและเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการเก็บรักษา
ระเบียนที่เจาะจงใด	ๆ

6.	 การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
	 6.1.	เช่นเดียวกับธุรกิจระหว่างประเทศส่วนใหญ่	เรามีลักษณะที่เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลและการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของเรา	เพื่อช่วยให้เราจัดการธุรกิจของเราได้ดียิ่งขึ้น	ระบบศูนย์กลางดังกล่าวอาจส่งผลให้ต้องมีการถ่าย
โอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง	เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยและความ
สมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	การถ่ายโอนไปยังผู้รับภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป	(European	Economic	Area	
หรือ	“EEA”)	ซึ่งไม่มีการคุ้มครองในระดับเดียวกันกับ	EEA	จะดำาเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูล
ระหว่างนิติบุคคล	Donaldson	ซึ่งอ้างอิงตามข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป	คุณสามารถค้นหา
ที่ตั้งของบริษัทในเครือทั่วโลกได้ที่ส่วนที่	12	ด้านล่าง	

	 6.2.	ในสถานการณ์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งไปยังบุคคลที่สาม	เช่น	ผู้ให้บริการของเราที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ	หาก
กำาหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้	เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องอย่างพอเพียงโดย
เทคนิค	องค์กร	สัญญา	หรือลักษณะที่ถูกกฎหมายอื่น	ๆ	อย่างเหมาะสม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เราจะใช้มาตรการเพื่อช่วย
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการโอนย้ายจาก	EEA	ไปยังประเทศที่สาม	เราอาศัยการตัดสินที่เพียงพอของคณะ
กรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับบางประเทศ	ตามที่มีผลบังคับใช้	มาตรการอื่น	ๆ	รวมถึงการมีข้อตกลงผูกมัดกับบุคคลที่สามซึ่ง
เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีข้อตกลงบังคับบุคคลที่สามให้รักษาหลักการปกป้องข้อมูลที่แสดงไว้ในคำาประกาศนี้	โดยมีข้อ
กำาหนดมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปในสัญญาของเรากับบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลภายนอก	EEA	หรือ
ใช้กลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่ยอมรับได้อื่น	ๆ	เช่น	Binding	Corporate	Rules	หลักจรรยาบรรณและประกาศนียบัตรที่ได้รับ
การรับรอง	หรือในสถานการณ์ที่ยกเว้น	ในลักษณะของการยกเว้นบทกฎหมายบางส่วนที่อนุญาต

	 6.3.	โปรดติดต่อกลุ่มความเป็นส่วนตัวของ	Donaldson	ที่	Privacy@Donaldson.com	สำาหรับสำาเนาการรักษาความ
ปลอดภัยที่เราได้กำาหนดไว้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

7.	 สิทธิของคุณ		
	 คุณมีสิทธิบางอย่างตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เจาะจงประเทศที่มีการบังคับใช้	สิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง	โดยขึ้นอยู่กับ

กฎหมายที่มีการบังคับใช้ที่เจาะจงประเทศ	ดังต่อไปนี้	–	
• ข้อมูลและการเข้าถึง:	คุณมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันจากเราหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกประมวลผล	ข้อมูลบางส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และสำาเนาของข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำาไปประมวลผลดังกล่าว	สิทธิในข้อมูลและการเข้าถึงมีข้อจำากัด
บางอย่าง	การเข้าถึงอาจถูกปฏิเสธ	(i)	เมื่อการเข้าถึงดังกล่าวอาจเป็นภัยต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือเปิดเผย
ข้อมูลบริษัทที่มีความละเอียดอ่อนอย่างไม่สมเหตุสมผล	(ii)	เมื่อคุณมีคำาขอมากกว่าหนึ่งคำาขอต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว	
เราอาจตอบสนองต่อคำาขอของคุณตามลำาดับ	โดยอ้างอิงตามคำาตอบที่เร็วที่สุดของเรา	และจะระบุเฉพาะรายการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงร้ายแรง

• การแก้ไขให้ถูกต้อง:	คุณมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง	และแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้
สมบูรณ์ได้	หากเรายอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง	เราจะอัปเดตข้อมูลนั้น	หากเราไม่ยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูก
ต้อง	เราจะบอกคุณว่าเราไม่ยอมรับและบันทึกข้อเท็จจริงที่คุณพิจารณาว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องในไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

• ข้อจำากัด::	คุณอาจมีสิทธิในการจำากัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	ข้อจำากัดหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัด
เก็บโดย	Donaldson	เท่านั้น	และไม่มีการประมวลผลเพิ่มเติม	ในขณะที่ดำาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของคุณ	คุณอาจ
ขอให้เราจำากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	หาก	(i)	คุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูล	–	สำาหรับระยะเวลาที่
เราจำาเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำาขอของคุณ	(ii)	การประมวลผลไม่ถูกกฎหมาย	และคุณต่อต้านการลบข้อมูล	
และขอให้จำากัดข้อมูลแทน	(iii)	เราไม่จำาเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป	แต่คุณบอกเราว่าคุณต้องการสร้าง	ใช้	หรือป้องกันข้อ
ร้องเรียนทางกฎหมาย	หรือ	(iv)	คุณคัดค้านการประมวลผลที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางกฎหมายหรือสาธารณะ	–	สำาหรับ
ระยะเวลาที่เราจำาเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำาขอของคุณ

• การคัดค้านการประมวลผล::	คุณอาจมีสิทธิในการคัดค้านเมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	สำาหรับการตลาด
ทางตรง	การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เชิงสถิติหรือการวิจัย	และเมื่อการประมวลผลขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางกฎหมาย	
คุณอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำาหรับเหตุผลทางกฎหมายและการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์บางอย่างของคุณ	ยกเว้นในกรณีที่ข้อกำาหนดทางกฎหมายแสดงไว้อย่างชัดแจ้งสำาหรับการประมวลผลดัง
กล่าว	สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางกฎหมายอาจถูกประท้วงโดย	Donaldson	ด้วยมูล
เหตุซึ่งซ้อนทับกับสิทธิในการคัดค้านของคุณ
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• การเคลื่อนย้ายข้อมูล:	คุณอาจมีสิทธิ์ในการรับสำาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณจัดให้กับเราในรูปแบบที่มีโครงสร้าง	
อ่านด้วยเครื่องได้	และใช้งานทั่วไป	เพื่อให้คุณ	หรือ	Donaldson	ถ่ายโอนให้แก่บริษัทอื่นได้ง่าย	สิทธินี้จะมีอยู่เฉพาะ
เมื่อการประมวลผลขึ้นอยู่กับการยินยอมของคุณ	หรือสัญญา	และการประมวลผลที่ดำาเนินการในลักษณะอัตโนมัติ	และไม่
ทำาให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิของผู้อื่น

• การลบข้อมูล:	คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลดังกล่าวไม่จำาเป็นอีกต่อไปสำาหรับวัตถุประสงค์ซึ่ง
เราได้รวบรวมข้อมูล	หากคุณได้ถอนความยินยอมของคุณ	และไม่มีมูลเหตุอื่น	ๆ	อันจะอ้างกฎหมายได้สำาหรับการประมวล
ผลที่มีอยู่	หากการประมวลผลไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	หรือหากจำาเป็นต้องลบข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย

• สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน::	นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานควบคุมดูแล	ภายในเขตอำานาจศาล
ที่คุณพำานักอยู่	หรือสถานที่ที่เกิดประเด็นอันเป็นกรณีของข้อร้องเรียน

• สิทธิในการปฏิเสธหรือถอนความยินยอม:	โปรดทราบว่าในกรณีที่เราขอความยินยอมของคุณสำาหรับการประมวลผลบาง
อย่าง	คุณมีอิสระในการปฏิเสธการให้ความยินยอม	และคุณสามารถถอนความยินยอมของคุณในเวลาใด	ๆ	ทั้งนี้จะไม่มีผล
ต่อการประมวลผลที่ถูกกฎหมายใด	ๆ	ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการถอนความยินยอม

• สิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินที่อาศัยการตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว:	คุณอาจมีสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การ
ตัดสินที่อาศัยการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว	(เช่น	โดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์)	หากการตัดสินเหล่านั้น
ก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อคุณ	การประมวลผลอัตโนมัติคือการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณในลักษณะอัตโนมัติ

	 คุณสามารถใช้สิทธิท่ีอธิบายไว้ในข้อ	7	และ	8	โดยการส่งคำาขอเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรืออีเมลไปยังท่ีอยู่ท่ีระบุไว้
ในข้อ	11	ด้านล่าง	หลังจากท่ีเรายืนยันตัวตนของคุณแล้ว	เราสามารถยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรักษาเก่ียวกับตัวคุณได้	
คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะรับภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้	(เช่น	ข้อมูลที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น)

	 ในกรณีที่บริษัท	Donaldson	ทำาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมร่วม	คุณสามารถใช้สิทธิข้างต้นที่เกี่ยวข้องและคัดค้านอีกฝ่าย	บริษัท	
Donaldson	ที่ทำาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมร่วมได้ทำาสัญญาข้อตกลง	ที่สอดคล้องตามบทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของ
ตน	โปรดดูข้อ	11	เพื่อดูวิธีการติดต่อเราหากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงด้านสัญญานี้

8.	 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
	 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณจะถูกจัดเก็บโดยเรา	และ/หรือผู้ให้บริการของเราบนฐานข้อมูลที่ได้รับการปกป้องผ่าน

ทางการรวมกันของการควบคุมทางกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์	เทคโนโลยีไฟร์วอลล์	มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุ
สมผลอื่น	ๆ

	 ถึงกระน้ันก็ตาม	มาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวไม่สามารถป้องกันการสูญหาย	การใช้งานผิด	หรือการเปล่ียนแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคล	และเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความบกพร่องใด	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวจนถึงขอบเขตสูงสุด
ที่กฎหมายอนุญาต	หากกฎหมายกำาหนด	เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความสูญเสีย	ความเสียหาย	หรือการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณ	เพ่ือให้คุณสามารถดำาเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกันสิทธิของคุณอย่างสมควร

9.	 ระยะเวลาการเก็บรักษา
	 เราจะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่กระบวนการสมัครเปิดอยู่และเป็นไปตามแนวทางการเก็บรักษา

ภายในของเรา	หากคุณประสบความสำาเร็จและเราจ้างคุณ	เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะพนักงาน	เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารที่ส่งโดยผู้สมัครที่ไม่
สำาเร็จโดยไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะประเทศที่บังคับใช้	

10.	การเปลี่ยนแปลงคำาประกาศนี้
	 เช่นเดียวกับที่ธุรกิจของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	คำาประกาศนี้ก็อาจเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน	เพื่อประโยชน์ของ

คุณ	คำาประกาศนี้มีวันที่บังคับใช้กำาหนดไว้ที่ตอนท้ายของเอกสารนี้

11.	ข้อมูลติดต่อ	
	 หากคุณมีคำาถามใด	ๆ	เกี่ยวกับคำาประกาศนี้	เกี่ยวกับการประมวลผล	หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่

นี้	หรือข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนใด	ๆ	เกี่ยวกับการบริหารคำาประกาศดังกล่าว	หรือหากคุณต้องการส่งคำาขอ	(ในลักษณะที่
อธิบายไว้ในข้อ	7	ข้างต้น)	เพื่้่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาเกี่ยวกับคุณ	โปรดติดต่อเราโดยวิธีการใด	ๆ	ต่อไปนี้:

	 ที่อยู่อีเมล:	privacy@donaldson.com

	 ที่อยู่ทางไปรษณีย์:	Privacy	Compliance	–	Global	Headquarters	1400	West	94th	Street	Bloomington,	MN	55431

	 ผู้สมัครในสหภาพยุโรปอาจติดต่อ:	Donaldson	Privacy,	Interleuvenlaan	1,	3001	Leuven,	Belgium

	 เจ้าของข้อมูลชาวแอฟริกาใต้	อาจติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลแอฟริกาใต้ของเรา	ที่	Privacy@Donaldson.com

	 คำาขอทั้งหมดสำาหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ	ต้องส่งในรูปแบบลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรืออีเมล	เราอาจ
ตอบคำาขอของคุณทางจดหมาย	อีเมล	หรือวิธีการอื่น	ๆ	ที่เหมาะสม
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12.	บริษัทในเครือของ	Donaldson	

BOFA	Americas	Inc. สทอนตัน	อิลลินอยส์	สหรัฐอเมริกา

BOFA	International	Ltd. พูล	สหราชอาณาจักร

Donaldson	Australasia	Pty.	Ltd. วยอง	ออสเตรเลีย

Donaldson	Belgie,	b.v.b.a. เลอเวน	เบลเยียม

Donaldson	Canada,	Inc. โทรอนโต	ออนแทรีโอ	แคนาดา

Donaldson	Chile,	Ltd. ซันติอาโก	ชิลี

Donaldson	China	Holding	Co.,	Ltd. เซียงไฮ้	จีน

Donaldson	China	Trading	Co.,	Ltd. อู๋ซี	จีน

Donaldson	Colombia	S.A.S. โบโกตา	โคลอมเบีย

Donaldson	Czech	Republic	s.r.o. คลาสเตเรซนัดออร์ลิชี	สาธารณรัฐเช็ก

Donaldson	do	Brasil	Equipamentos	Industriais	Ltda อติไบ	เซาเปาโล	บราซิล

Donaldson	Education	Investment	Company	RF	(Pty)	Ltd. มอดเดอร์ฟอนเทน	แอฟริกาใต้

Donaldson	Europe	b.v. เลอเวน	เบลเยียม

Donaldson	Far	East	Ltd. ฮ่องกง	เขตปกครองพิเศษ	จีน

Donaldson	Filter	Components	Ltd. ฮูลล์	สหราชอาณาจักร

Donaldson	Filtration	(Asia	Pacific)	Pte.	Ltd. ชางงี	สิงคโปร์

Donaldson	Filtration	Deutschland	GmbH ฮาน	เยอรมนี

Donaldson	Filtration	(GB)	Ltd. เลสเตอร์	สหราชอาณาจักร

Donaldson	Filtration	Magyarorszag	Kft. บูดาเปสต์	ฮังการี

Donaldson	Filtration	Malaysia	Sdn.	Bhd. สลังงอร์	ดารุล	เอซาน	มาเลเซีย

Donaldson	Filtration	Norway	a.s. มอส	นอร์เวย์

Donaldson	Filtration	Österreich,	GmbH เวียนนา	ออสเตรีย

Donaldson	Filtration	Slovensko	s.r.o. บราติสลาวา	สโลวาเกีย

Donaldson	Filtration	Sub	Saharan	Africa	(Pty)	Ltd. มอดเดอร์ฟอนเทน	แอฟริกาใต้

Donaldson	Filtration	Systems	(Pty)	Ltd. เคปทาวน์	แอฟริกาใต้

โดนัลด์สัน	ฟิลเทรชั่น	(ประเทศไทย)	จำากัด นนทบุรี	ไทย

Donaldson	Filtre	Sistemleri	Ticaret	Ltd.	Sirketi อิสตันบูล	ตุรกี

Donaldson	France	S.A.S. ปารีส	ฝรั่งเศส

Donaldson	Ibèrica	Soluciones	en	Filtracion	s.l. บาร์เซโลน่า	สเปน

Donaldson	India	Filter	Systems	Pvt.	Ltd. นิวเดลี	อินเดีย

Donaldson	Industrial	CR	s.r.o. คาดาน	สาธารณรัฐเช็ก

Donaldson	Italia	s.r.l. ออสติกเลีย	อิตาลี

Donaldson	Korea	Co.,	Ltd. โซล	เกาหลีใต้

Donaldson	Middle	East	Filtration	System	LLC อาบูดาบี	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Donaldson	Nederland	B.V. อัลเมเร	เนเธอร์แลนด์

Donaldson	Overseas	Holding	S.a.r.l. เมืองลักเซมเบิร์ก	ลักเซมเบิร์ก

Donaldson	Peru	s.a.c. ลิมา	เปรู

Donaldson	Polska	Sp.	z.o.o. วอร์ซอ	โปแลนด์

ชื่อบริษัท สถานที่ดำาเนินการ
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Donaldson	Scandinavia	a.p.s. ฮอร์สโฮล์ม	เดนมาร์ก

Donaldson	Schweiz	GmbH ซูริก	สวิตเซอร์แลนด์

Donaldson	Taiwan	Inc. ไทเป	ไต้หวัน

โดนัลด์สัน	(ประเทศไทย)	จำากัด ระยอง	ไทย

Donaldson	UK	Holding	Ltd. ฮูลล์	สหราชอาณาจักร

Donaldson	(Wuxi)	Filters	Co.	Ltd. อู๋ซี	จีน

Donaldson	S.A.	de	C.V. อากวัสกาเลียนเตส	เม็กซิโก

Donaldson	S.A.S. ดอมฌอง	ฝรั่งเศส

Filtros	Partmo	S.A.S. โบโกตา	โคลอมเบีย

Le	Bozec	Filtration	Systems,	S.A.S. ปารีส	ฝรั่งเศส

Nippon	Donaldson	Ltd. ทาชิกะวะ	โตเกียว	ญี่ปุ่น

P.T.	Donaldson	Filtration	Indonesia จาการ์ตา	อินโดนีเซีย

Shoo	788AA	Ltd. พูล	สหราชอาณาจักร

Ultrafilter	S.A.S. วิกนี	ฝรั่งเศส

Solaris	Biotechnology	S.r.I. ปอร์โต	มานโตวาโน	อิตาลี

Solaris	Lab	S.r.I. ปอร์โต	มานโตวาโน	อิตาลี

Solaris	Industrial	S.r.I ปอร์โต	มานโตวาโน	อิตาลี

Solaris	Biotech	USA,	Inc เบิร์กลีย์	แคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา

P-A	Industrial	Service	LLC นิวโฮป	มินนิโซตา	สหรัฐอเมริกา

ชื่อบริษัท สถานที่ดำาเนินการ


