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Gates Industrial Corporation plc 
หลกัการสากลวา่ดว้ยความเป็นส ่วนตวัภายใน  

 
 
Gates Industrial Corporation plc และบรษิทัในเครอืทีเ่กีย่วขอ้ง (“เกทส”์ หรอื “บรษิทั”) มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติ
ามมาตรฐานสงูสดุในการดาํเนินธรุกจิในทกุกจิกรรมและการดาํเนินงานของบรษิทั  เกทสใ์หค้วามสาํคญักบัค
วามเป็นสว่นตวัและการคุม้ครองขอ้มูลอย่างจรงิจงั ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของความมุ่งมั่นนี ้ ดว้ยเหตนีุ ้เกทสจ์งึได ้
กาํหนดหลกัการสากลวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัภายใน (“หลกัการความเป็นสว่นตวั”) ซึง่ใหร้ายละเอยีดเพิม่เติ
มเกีย่วกบัวธิกีารเก็บรวบรวม จดัเก็บ และประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลภายในเกทส ์ 
 
นอกจากนี ้หลายประเทศยงัไดอ้อกกฎระเบยีบและกฎหมายอืน่ ๆ ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลบางประเภท หาก
เกทสไ์ม่ปฏบิตัติามกฎหมายดงักลา่ว เกทสจ์ะตอ้งรบัผดิตอ่เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลหรอืถกูลงโทษทางปกคร
องและทางอาญา ดงัน้ันบุคคลทีท่ํางานกบัขอ้มูลสว่นบคุคลภายในเกทสท์ุกคนจงึจะตอ้งทราบและปฏบิตัติามห
ลกัการความเป็นสว่นตวันี ้รวมถงึนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งทีร่ะบุไวด้า้นลา่ง    
 
หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัหลกัการความเป็นสว่นตวันี ้หรอืวธิกีารนําไปใชใ้นทางปฏบิตั ิโปรดตดิตอ่ฝ่ายกฎ
หมายของเกทส ์ ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้หรอืขอ้กาํหนดเพิม่เตมิใด ๆ ทีบ่งัคบัใชโ่ดยกฎหมายทอ้งถิน่หรอืภมูภิ
าค เกทสจ์ะปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทางกฎหมายดงักลา่วทัง้หมด   
 
นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
หลกัการความเป็นสว่นตวันีเ้สรมิดว้ยนโยบายของเกทสม์ากมายหลายฉบบั ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีง: 

• นโยบายความเป็นสว่นตวัของ Gates Industrial Europe SARL 
• นโยบายความเป็นสว่นตวัของ Gates do Brasil Industria e Comercio Ltda 
• นโยบายความเป็นสว่นตวัของ Gates China 
• นโยบายความเป็นสว่นตวัของเกทส ์ประเทศไทย 
• นโยบายเกีย่วกบัคกุกีข้องเกทส ์
• นโยบายการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลของเกทส ์
• นโยบายการเก็บรกัษาขอ้ความสือ่สารทางอเิล็กทรอนิกสข์องเกทส ์
• นโยบายการเก็บรกัษาบนัทกึขอ้มูลของเกทส ์และตารางการเก็บรกัษาขอ้มูลทีแ่นบมาดว้ย 
• นโยบายความเป็นสว่นตวัของผูส้มคัรงานของเกทส ์

 
คาํจาํกดัความ 
 
ในหลกัการความเป็นสว่นตวันี ้“ขอ้มูลสว่นบุคคล” หมายถงึขอ้มูลใด ๆ ทีร่ะบุตวัตนหรอืสามารถระบุตวัตน
ของบุคคลธรรมดาได ้(เชน่ พนักงาน บุคคลตดิตอ่ของลกูคา้หรอืซพัพลายเออร ์ฯลฯ ซึง่เรยีกวา่ “เจา้ของข้
อมูล”) หรอืตามคาํจาํกดัความของกฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้นทอ้งถิน่  
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ขอ้กาํหนดทัว่ไป 
 
การใชข้อ้มูล 
 

• การประมวลผลทีเ่ป็นธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย เกทสป์ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลอย่างเ
ป็นธรรมและชอบดว้ยตามกฎหมาย กอ่นทีจ่ะนํากระบวนการใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลข ้
อมูลสว่นบุคคลมาใช ้เกทสจ์ะพยายามตรวจสอบวา่ กฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้นุญาตใหม้กีารประมวล
ผลดงักลา่วหรอืไม่ ตวัอย่างเชน่ กฎหมายอาจอนุญาต เน่ืองจากเกทสม์ภีาระผูกพนัหรอืสทิธิใ์นก
ารประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลดงักลา่ว หรอืเน่ืองจากจาํเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของเกทส ์ในการประมวลผลขอ้มูลดงักลา่ว ตราบเท่าทีข่อ้มูลดงักลา่วไม่สง่ผลเสยีตอ่สทิธิข์องเจ ้
าของขอ้มูล ภายใตก้ฎหมายกาํหนด เกทสจ์ะตอ้งขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลกอ่นทีจ่ะปร
ะมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของบุคคลดงักลา่ว     
 

• การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย เกทสจ์ะเก็บรว
บรวมและประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลเพือ่วตัถปุระสงคท์ีร่ะบุไว ้อย่างชดัแจง้ และชอบดว้ยกฎหม
ายเท่าน้ัน  ตวัอย่างเชน่ เกทสอ์าจเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลสว่นบุคคล: (ก) เพือ่ปฏบิตัติามสญัญ
า (ข) หากเจา้ของขอ้มูลไดใ้หค้วามยนิยอมไว ้(ค) หากจาํเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหม
าย (สาํหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดนูโยบายเกีย่วขอ้งทีอ่า้งถงึขา้งตน้) (ง) เพือ่ปฏบิตัติามภา
ระผูกพนัทางกฎหมาย (จ) เมือ่มกีารแจง้เตอืนดา้นความปลอดภยัหรอืการเรยีกคนืผลติภณัฑอ์ย่
างเรง่ดว่น หรอื (ฉ) เพือ่พจิารณาการสมคัรงานของบุคคลเพือ่รว่มงานกบับรษิทั 

 
เกทสจ์ะไม่ใชข้อ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมเพือ่วตัถปุระสงคท์ีเ่ฉพาะเจาะจงโดยทีไ่ม่สอดคลอ้งกั
บวตัถปุระสงคด์งักลา่ว โดยคาํนึงถงึความคาดหวงัอนัสมควรของเจา้ของขอ้มูลและขอบเขตของ
ความยนิยอมทีจ่าํเป็น ดงัน้ัน กอ่นทีจ่ะทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล เกทสจ์ะประเมนิวตัถปุ
ระสงคท์ีข่องการใชข้อ้มูลดงักลา่ว และแจง้วตัถปุระสงคด์งักลา่วแกเ่จา้ของขอ้มูลตามขอ้กาํหนด
อย่างโปรง่ใส ในแตล่ะกรณีทีเ่กทสใ์ชข้อ้มูลสว่นบุคคลเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนือจากวตัถปุระ
สงคท์ีเ่ก็บรวบรวมขอ้มูล เกทสจ์ะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบถงึการใชง้านดงักลา่ว และขอความยิ
นยอมจากเจา้ของขอ้มูล หากจาํเป็น  

 
• ขอ้มูลสว่นบุคคลออ่นไหว เกทสท์ราบดวีา่กจิกรรมการประมวลผลอาจเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลออ่

นไหว เชน่ ขอ้มูลทางการแพทยห์รอืขอ้มูลทีล่ะเอยีดออ่นอืน่ ๆ และขอ้มูลดงักลา่วจะไดร้บัการคุม้
ครองภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ในแตล่ะกรณีทีเ่กทสป์ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคค
ลออ่นไหวดงักลา่ว เกทสจ์ะตรวจสอบวา่มาตรการรกัษาความปลอดภยัของตนพจิารณาถงึลกัษ
ณะและความเสีย่งของขอ้มูลดงักลา่วหรอืไม่ และจะใชม้าตรการเพิม่เตมิตามความจาํเป็นเพือ่ใหแ้
น่ใจวา่มกีารประมวลผลขอ้มูลดงักลา่วอย่างเป็นธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
 

• คุณภาพของขอ้มูลและประมวลผลเฉพาะทีจ่าํเป็น เกทสจ์ะประมวลผลเฉพาะขอ้มูลสว่นบุ
คคลทีจ่าํเป็น มคีวามเกีย่วขอ้ง และเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมและประมวลผลข ้
อมูลสว่นบุคคล เมือ่ดาํเนินกจิกรรมการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลใหม่ เกทสจ์ะประเมนิวา่ขอ้มู
ลทัง้หมดทีเ่กบ็รวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลหรอืบุคคลภายนอกน้ัน มคีวามเหมาะสมสาํหรบัการใช ้
งานตามวตัถปุระสงคห์รอืไม่ นอกจากนี ้เกทสจ์ะทําการปรบัปรงุขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจบุนัเป็นประจาํ เ
พือ่หลกีเลีย่งการประมวลผลขอ้มูลทีไ่ม่ถกูตอ้งหรอืไม่สมบรูณ ์ 
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• การจดัเกบ็ขอ้มูล เมือ่เกทสไ์ม่ตอ้งการขอ้มูลสว่นบุคคลอกีตอ่ไปตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บร
วบรวม เกทสจ์ะทําการลบหรอืปกปิดตวัตนในขอ้มูลดงักลา่ว เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บุคคลธรรมดาทีเ่กีย่
วขอ้งกบัขอ้มูลดงักลา่วจะไม่สามารถระบถุงึตวัตนไดอ้กี เมือ่ดาํเนินกจิกรรมการประมวลผลขอ้มู
ลสว่นบุคคลใหม่ เกทสจ์ะกาํหนดระยะเวลาการจดัเก็บตามระยะเวลาทีจ่าํเป็นและจดัการขอ้มูลโด
ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 
 

สทิธิข์องเจา้ของขอ้มูล 
 
• ความโปรง่ใส เกทสจ์ะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบถงึการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลทีต่ ัง้ใจไวก้อ่

นเร ิม่การประมวลผลดงักลา่ว หรอืตามทีก่ฎหมายทีบ่งัคบัใชก้าํหนด ในลกัษณะทีเ่หมาะสม 
ตามวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล (เชน่ อาจมกีารแจง้ในนโยบายความเป็นสว่นตวั ขอ้กาํหนดความเป็
นสว่นตวั คาํชีแ้จงสทิธิส์ว่นบุคคล หรอืการแจง้ขอ้มูล) เกทสจ์ะพยายามแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบ
ถงึรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของกจิกรรมการประมวลผลอย่างชดัเจนและเขา้ใจได ้รายละเอยี
ดดงักลา่วจะรวมถงึบรษิทัในเครอืของเกทสท์ีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูล วตัถปุระส
งคใ์นการประมวลผลขอ้มูล หมวดหมู่ของผูร้บัขอ้มูล สทิธิข์องเจา้ของขอ้มูลในการเขา้ถงึและแกไ้
ข และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีอ่าจมคีวามเหมาะสมตามสถานการณห์รอืตามทีก่ฎหมายทีบ่งัคบัใชก้าํหนด (เ
ชน่ โดย GDPR, LGPD, PDPA หรอื PIPL) 
 

• การเขา้ถงึ การแกไ้ขและการลบ เกทสจ์ะดาํเนินการตอ่คาํขอจากเจา้ของขอ้มูลเพือ่เขา้ถงึข ้
อมูลของพวกเขา เพือ่รบัสาํเนาหรอืคาํอธบิายเกีย่วกบัขอ้มูลทีม่คีรอบครองเกีย่วกบัพวกเขา หรอื
เพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจบุนัปกปิดตวัตน จาํกดั ลบหรอือืน่ ๆ ตามทีก่ฎหมายทีบ่งัคั
บใชก้าํหนด ตามขอ้กาํหนดในระเบยีบปฏบิตัแิละกรอบเวลาใด ๆ ทีอ่าจกาํหนดโดยกฎหมายทีบ่งั
คบัใช ้หากเกทสไ์ม่มเีหตผุลทีช่อบดว้ยกฎหมายภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้ด ๆ ในการใชแ้ละคร
อบครองขอ้มูลดงักลา่วตอ่ไป  คาํขอดงักลา่วทัง้หมดจะตอ้งสง่ไปที ่privacy@gates.com  

 
การรกัษาความปลอดภยัและการรกัษาความลบั 
 

• การรกัษาความปลอดภยั เกทสจ์ะดาํเนินการตามสมควรในการใชม้าตรการทางเทคนิคและข
ององคก์รทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคลไม่ใหม้กีารทําลายโดยไม่ไดต้ ัง้ใจหรอืไม่ชอบด ้
วยกฎหมาย หรอืการสญูหายโดยไม่ไดต้ ัง้ใจ การเปลีย่นแปลง การเปิดเผยหรอืการเขา้ถงึโดยไม่
ไดร้บัอนุญาต และจากการประมวลผลในรปูแบบอืน่ ๆ ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายทัง้หมด โดยพจิาร
ณาถงึกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้เมือ่ทําการประเมนิวา่มาตรการรกัษาความปลอดภยัใดทีเ่หมาะสมกบั
กจิกรรมการประมวลผลทีเ่ฉพาะเจาะจง เกทสจ์ะพจิารณาถงึมาตรฐานอตุสาหกรรม ตน้ทุนในกา
รใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งทีเ่กดิจากการประมวลผล 
ลกัษณะของขอ้มูลบางประเภททีจ่ะไดร้บัการคุม้ครอง และมาตรการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลใ
ด ๆ ทีก่ฎหมายกาํหนด 
 

• การรกัษาความลบั เกทสจ์ะเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดไวเ้ป็นความลบั เมือ่ดาํเนินกจิก
รรมการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลใหม่ เกทสจ์ะประเมนิวา่บุคลากรของเกทสร์ายใดทีจ่าํเป็นตอ้
งเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคล โดยพจิารณาถงึหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและสว่นงานของพวกเขาในเกท
ส ์และวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูล 
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การประมวลผลจากภายนอกและการถา่ยโอนขอ้มูล 
 

• ผูป้ระมวลผลจากภายนอก สาํหรบักจิกรรมการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลบางสว่น เกทสอ์า
จจาํเป็นตอ้งใชซ้พัพลายเออรจ์ากภายนอก (ตวัอย่างเชน่ ผูใ้หบ้รกิารดา้นไอท ีผูใ้หบ้รกิารบญัชเี
งนิเดอืน ฯลฯ) ในกรณีดงักลา่ว เกทสท์ราบดวีา่บรษิทัยงัคงตอ้งรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามกฎห
มายทีบ่งัคบัใช ้ดว้ยเหตนีุ ้เกทสจ์งึกาํหนดใหซ้พัพลายเออรจ์ากภายนอกดงักลา่วใหบ้รกิารตาม
ขอ้กาํหนดตามสญัญา โดยสอดคลอ้งกบัความเป็นสว่นตวัและการคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม เกทสจ์ะใชค้วามพยายามตามสมควรใหซ้พัพลายเออรด์งักลา่วประมวลผลเฉ
พาะขอ้มูลสว่นบุคคลตามคาํแนะนําของเกทส ์และใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัทางเทคนิคแ
ละขององคก์รทีเ่หมาะสมเท่าน้ัน 
 

• การถา่ยโอนขอ้มูล เกทสท์ราบดวีา่ ประเทศตา่ง ๆ มกีฎเกณฑเ์ร ือ่งความเป็นสว่นตวัและการคุ ้
มครองขอ้มูลทีต่า่งกนั โดยแตล่ะประเทศจะมรีะดบัการคุม้ครองขอ้มูลทีต่า่งกนัสาํหรบัเจา้ของขอ้
มูล เกทสจ์ะยบัยัง้ไม่ถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบคุคลขา้มพรมแดนในลกัษณะทีส่ง่ผลเสยีตอ่สทิธิข์องเจ ้
าของขอ้มูล (ทัง้ภายในกลุม่บรษิทัเกทส ์หรอืบุคคลภายนอก) โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ถา่ยโอนข ้
อมูลสว่นบุคคลจากประเทศหน่ึงไปยงัอกีประเทศทีไ่ม่ไดใ้หก้ารคุม้ครองในระดบัเดยีวกนักบับรษิทั
ตน้ทาง เกทสจ์ะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชใ้นทอ้งถิน่ และใชม้าตรการที่
สมควรดงักลา่วตามความเหมาะสม เพือ่ใหแ้น่ใจอยู่เสมอวา่มกีารคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลในระ
ดบัทีเ่พยีงพอ (เชน่ ขอ้สญัญาเฉพาะดา้นทีต่กลงไวก้บัผูร้บัขอ้มูล 

 
การแจง้เตอืนและการอนุญาตจากหน่วยงานกํากบัดูแล 
 

• เกทสท์ราบดวีา่ในบางประเทศ จะตอ้งมกีารแจง้กจิกรรมการประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลบางสว่น
ตอ่และ/หรอืไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานกาํกบัดแูลในทอ้งถิน่ เมือ่ดาํเนินกจิกรรมการประมวลผล
ขอ้มูลสว่นบุคคลใหม่ เกทสจ์ะประเมนิวา่จาํเป็นตอ้งมกีารแจง้หรอืการอนุญาตดงักลา่วหรอืไม่ แล
ะปฏบิตัติามน้ัน 

 
กจิกรรมการประมวลผลเฉพาะ 
 

• เกทสท์ราบดวีา่ กจิกรรมเฉพาะบางอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลสว่นบุคคลหรอืสง่ผลตอ่ความเป็นส่
วนตวัของบุคคล (เชน่ CCTV การตลาดทางตรง การตรวจตดิตามพนักงาน ฯลฯ) อาจตอ้งอยูภ่
ายใตก้ฎระเบยีบและขอ้กาํหนดทีเ่ฉพาะเจาะจงเพิม่เตมิหรอืแตกตา่งออกไป (เชน่ การแจง้เร ือ่งทีเ่
ฉพาะเจาะจง การมสีว่นรว่มของสภาแรงงาน ฯลฯ) สาํหรบัแตล่ะกจิกรรมดงักลา่ว เกทสจ์ะระบุกฎ
ระเบยีบและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งและปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทางกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
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