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วนัทีท่บทวน: 20 ธนัวาคม 2565 

วนัทีม่ ีผลบงัคบัใช:้ 20 ธนัวาคม 2565 

 

 

ประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของ ORGANON 

 

 

 

1. ORGANON – เราคอืใครและสิง่ทีเ่ราท า 

Organon (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า "ทางเรา” “เรา” และ “บรษิทั") เป็นบรษิทัดา้นการดูแลสุขภาพทั่วโลกทีมุ่่งเนน้ไปเพือ่พฒันา 
สุขภาพของสตรตีลอดชวีติของบุคคลเหล่าน้ั

้
น เราไดพ้ฒันาและส่งมอบโซลูชนัดา้นสุขภาพทีเ่ป็นนวตักรรมผ่านผลงานของ 

การบ าบดัรกัษาตามใบสั่งยา ยาชวีวตัถุคลา้ยคลงึ และแบรนดท์ีไ่ดร้บัการจดัท าขึน้ ทรพัยากรทางออนไลนข์องเราจะใหข้อ้มูล 
เกีย่วกบัสุขภาพ การแพทย ์และขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ ์การจา้งงาน และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของเรา นอกจากนี ้

ทรพัยากรทางออนไลนข์อง Organon จะชว่ยใหผู้เ้ช ีย่วชาญวชิาชพีทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมสามารถสมคัรขอทุนหรอืมสี่วน 
รว่มเพือ่ศกึษาวจิยัหรอืซือ้ผลติภณัฑอ์อนไลน ์ ในเอกสารฉบบันี ้ กจิกรรมและขอ้เสนอทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของเราจะถูกอา้งองิ 
รว่มกนัว่าเป็น “ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร” 

เราไดน้ านโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีม้าใช  ้(“ประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั”) เพื่อชว่ยใหคุ้ณเขา้ใจถึง 
ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล (ทีก่ าหนดดา้นล่าง) ที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลที่เก ีย่วขอ้งกบัการใหผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

วิธกีาร และเหตุผลที่เราเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว และสิ่งที่คุณเลือกและสิทธสิ่วนบุคคลส าหรบัขอ้มูลนั้น (ซึง่เรยีกรวมกนัว่า 

“แนวปฏบิตัดิา้นความเป็นส่วนตวั") ประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวันีค้รอบคลุมถึงแนวปฏบิตัิดา้นความเป็น 
ส่วนตวัของ Organon บรษิัทย่อย และบรษิัทในเครอืในสหรฐัฯ ของตน1 และอธบิายหลกัการของหลกัการของแนวปฏิบตัิ 
ดา้นความเป็นส่วนตวัท ั่วโลกของเรา  

บรษิัทมีบรษิัทย่อยและบรษิทัในเครอือยู่ในหลายพืน้ที่ท ั่วโลก รฐัและประเทศทัง้หลายเหล่านั้นมีกฎหมายว่าดว้ยความเป็น 
ส่วนตวัที่เฉพาะเจาะจงซ ึง่อาจก าหนดขอ้ก าหนดที่แตกต่างกนัหรอืเพิ่มเตมิจากที่อยู่ภายใตป้ระกาศเกีย่วกบัความเป็นส่ว

นตวันี  ้ (ซึง่รวมเรยีกกนัว่า “กฎหมายคุม้ครองขอ้มูล”) โปรดดูรายช ือ่บรษิัทต่าง ๆ ของ Organon นอกสหรฐัฯ ที ่
สามารถเขา้ถึงไดท้ี่น่ีเพื่อเขา้ถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัของบรษิัทเหล่านั้น เวน้แต่บรษิัทในเครอืจะไดป้ระกาศประกาศ 
เก ีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของตน ขอ้ก าหนดของประกาศนีจ้ะมีผลบงัคบัใชก้บัแนวปฏิบตัดิา้นความเป็นส่วนตวัของ 
กจิการนั้น 

2. ประกาศนี้ครอบคลุมถงึอะไรบา้ง 

ประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวันีม้ีผลบงัคบัใชก้บัแนวปฏิบตัิดา้นความเป็นส่วนตวัของเราที่เก ีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่

เราไดเ้ก็บรวบรวมทางออฟไลนแ์ละออนไลน์ ตวัอย่างเชน่ เมื่อคุณเขา้เยี่ยมส านักงานของเราหรอืสถานทีอ่ ื ่น ๆ (“ไซต"์) 

หรอืใชง้านเว็บไซต  ์ แอปพลิเคชนับนอุปกรณเ์คลื่อนที่ (แอป) อีเมล  ์ และเคร ือ่งมือออนไลนแ์ละทีด่าวนโ์หลดไดอ้ื่น ๆ 

ของเรา) ที่แสดงลิงกไ์ปยงัประกาศนี  ้ ในบางกรณี เราอาจใหป้ระกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัพิเศษแก่คุณเมื่อคุณ 
ติดต่อกบัเรา เขา้รว่ม หรอืใชผ้ลิตภณัฑห์รอืบรกิารของเรา ยกตวัอย่างเชน่ หากคุณเป็นพนักงานหรอืผูใ้หบ้รกิารดา้น 
การดูแลสุขภาพ (“HCP”) ตามประกาศพิเศษดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชก้บัการติดต่อทีเ่ฉพาะเจาะจงกบัคุณ ขอ้ก าหนดใด 

ๆ ที่แตกต่างจากประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวันีจ้ะมีผลเหนือกว่า 

 
1  บรษิทั Organon Canada Holdings LLC บรษิทั Organon Global Inc. บรษิทั Organon LLC บรษิทั Organon Pharma Holdings 

LLC บรษิทั Organon Trade LLC และบรษิทั Organon USA LLC 
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ประกาศนีจ้ะไม่มีผลบงัคบัใชก้บัทรพัยากรทางออนไลนข์องบุคคลทีส่ามทีเ่ว็บไซตข์องเราอาจเช ือ่มโยงไปถึง 

ซึง่เราไม่ไดค้วบคุมเนือ้หาหรอืแนวปฏิบตัิดา้นความเป็นส่วนตวัของทรพัยากรดงักล่าว 

 

ค าจ ากดัความและอภธิานศพัท  ์ 

เพื่อใหน้โยบายนีค้ล่องตวั เราจะใชค้ า (ค านามที่เป็นตวัพิมพใ์หญ่) และแนวคิดทางเทคนิคทีก่ าหนดไวจ้ านวนหน่ึง เพื่อ 
ชว่ยใหคุ้ณคุน้เคยกบัค าเหล่านั้นในขอบเขตที่ไม่ไดอ้ธบิายไวใ้นหนา้นี  ้ เราไดส้รา้ง 
อภิธานศพัทข์องขอ้ก าหนดดา้นความเป็นส่วนตวั  

“ขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืขอ้มูลส่วนตวั” ตามที่ใชใ้นประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวันีห้มายถงึ (1) ขอ้มูลที่เกีย่วขอ้ง 
กบับุคคลที่ไดร้บัการระบุตวัตนและสามารถระบุตวัตนได  ้ ซึง่รวมถึงขอ้มูลที่ระบุถึงเป็นรายบุคคลหรอืทีส่ามารถใชเ้พื่อระบุ 

หาต าแหน่ง ติดตาม หรอืติดต่อตวับุคคลได  ้ขอ้มูลส่วนบุคคลจะรวมถึงขอ้มูลทัง้หมดทีส่ามารถระบุตวัตนไดโ้ดยตรง เชน่ 

ชือ่ หมายเลขประจ าตวัหรอืต าแหน่งงานทีไ่ม่ซ า้กนั และขอ้มูลทีส่ามารถระบุตวัตนโดยออ้มได  ้ เชน่ วนัเกดิ หมายเลข 
โทรศพัทม์ือถือหรอือุปกรณส์วมใส่ที่ไม่ซ า้กนั หมายเลขโทรศพัทแ์ละขอ้มูลรหสั ตวัระบุทางออนไลน  ์ เชน่ ทีอ่ยู่ IP หรอื 
กจิกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรม หรอืการก าหนดลกัษณะใด ๆ ที่อาจเก็บรวบรวมเพื่อใหบ้รกิารหรอืผลิตภณัฑ  ์ และ (2) 

ขอ้มูลอื่นใดที่ประกอบเป็น “ขอ้มูลส่วนบุคคล” “ขอ้มูลทีร่ะบุตวับุคคลได”้ “ขอ้มูลส่วนตวั” หรอืประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลที ่
ไดร้บัการคุม้ครองหรอืขอ้มูลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที่บงัคบัใช  ้ 

ในนโยบายนีเ้ราจะใชค้ าว่า “การเก็บรวบรวม” และ “การประมวลผล” ขอ้มูลส่วนบุคคลแทนกนัได  ้ ในแต่ละกรณี 

จะหมายถึงการด าเนินงานหรอืการชดุการปฏิบตัิงานเกีย่วกบั PI ไม่ว่าจะเป็นวิธกีารอตัโนมตัิ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
การเก็บรวบรวม การบนัทึก การจดัการองคก์ร การจดัเก็บ การเขา้ถึง การปรบัเปลี่ยน การดึงขอ้มูล การใหค้ าปรกึษา 

การใชง้าน การประเมิน การวิเคราะห  ์การรายงาน การแบ่งปัน การเปิดเผย การเผยแพร  ่การส่ง การท าใหพ้รอ้มใชง้าน 

การจดัต าแหน่ง การรวมกนั การบล็อก การลบ การลบออก หรอืการท าลาย 

เราจะอา้งอิงถึง “ลูกคา้” ในฐานะบุคคลทีม่ีขอ้มูลส่วนบุคคลที่เราไดเ้ก็บรวบรวมและถือครองไวใ้นรูปแบบโครงสรา้งที ่
สามารถระบุได  ้เชน่ บญัชผีูใ้ช  ้และผูท้ ี ่ไม่ใชพ่นักงาน ผูร้บัจา้ง ผูถ้ ือหุน้ เจา้หนา้ที่ กรรมการ และตวัแทนหรอืนิติบุคคลใด 

ๆ ของบรษิัท  

3. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมและวธิกีารทีเ่ราใชข้อ้มูล 

Organon มุ่งม ั่นที่จะรบัรองว่ามีการปฏิบตัติามแนวปฏิบตัิดา้นความเป็นส่วนตวัที่ยุติธรรม ชอบดว้ยกฎหมาย และโปรง่ใส 

เรามุ่งม ั่นที่จะสรา้งและรกัษาความไวว้างใจของลูกคา้ของเรา พนัธมิตรในธุรกจิ ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการแพทย  ์และพนักงาน 
ของเราโดยเคารพความตอ้งการความเป็นส่วนตวัของบุคคลที่ท างานเพื่อป้องกนัความเป็นส่วนตวัที่ไม่เป็นอนัตราย และ 
สนับสนุนการปฏิบตัติามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลทั่วโลก  

โปรดทบทวนประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของเราและเอกสารทีก่ล่าวถึงในประกาศดงักล่าวก่อนการเปิดเผยขอ้มูลส่ว

นบุคคลใหแ้ก่เรา หากคุณมีขอ้สงสยัหรอืขอ้กงัวลเกีย่วกบัแนวปฏิบตัิดา้นความเป็นส่วนตวัของเรา โปรดติดต่อเรา โดย 
สามารถดูขอ้มูลการติดต่อส าหรบัส านักงานคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของคุณไดท้ี่นี่  

หมวดหมู่ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวม  

เราเก็บรวบรวมหมวดหมู่ของขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปนี :้ 

ตวัระบุส่วนบุคคล 

เราเก็บรวบรวมตวัระบุส่วนบุคคลเชน่:  
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• ชือ่ ที่อยู่ทางไปรษณีย  ์ ชือ่บญัชอีีเมลและที่อยู่ ชือ่บญัชสีื่อโซเชยีล ตวัระบุออนไลน  ์ เชน่ ทีอ่ยู่อ ินเทอรเ์น็ต 
โพรโทคอล และตวัระบุที่คลา้ยคลึงกนัเมื่อใดก็ตามทีคุ่ณติดต่อกบัเราทางออนไลน  ์ เราจะตอบกลบัการสอบถาม 

หรอืคุณใชผ้ลิตภณัฑห์รอืบรกิารของเรา  

• นอกจากนีเ้รายงัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการเมื่อคุณตดิต่อกบัเราดว้ยตนเอง เชน่ เมื่อไปที่ไซตข์องเรา 

ติดต่อดว้ยตนเองกบับุคลากรของ Organon (เชน่ ตวัแทนภาคสนาม หรอืบูธของ Organon ในงานแสดง 
สินคา้และการประชมุ) หรอืการสมัภาษณง์าน  

• หากมีการรบัประกนัตามสภาวการณ  ์ ยกตวัอย่างเชน่ หากเราจ าเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้มูลประจ าตวัของคุณใน 
ฐานะผูส้มคัรงานหรอืผูใ้หบ้รกิาร หรอืเพื่อปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นภาษีและการรายงาน เราอาจเก็บรวบรวม 
ใบอนุญาตขบัขี่ หรอืประกนัสงัคม หรอืหมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หรอืขอ้มูลหนังสือเดินทางของคุณ หรอื 
หมายเลขทะเบียนของรถของคุณหากคุณก าลงัเขา้สถานที่ของเรา 

เราจะเก็บรวบรวมตวัระบุส่วนตวัเป็นหลกัเมื่อใดก็ตามที่เราจ าเป็นตอ้งติดต่อคุณหรอืเพื่อตรวจสอบขอ้มูลประจ าตวัของคุ

ณ เพื่อส่งมอบบรกิารหรอืผลิตภณัฑ ์ สมัภาษณห์รอืว่าจา้งงานแก่คุณ จดัการการจา้งงานหรอืความสมัพนัธท์างสญัญา  
กบัคุณ ท าการโฆษณาผลติภณัฑห์รอืบรกิารของเรา จดัท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความสนใจ ลกัษณะส่วนบุคคล และการ 
ก าหนดลกัษณะของคุณ และเพื่อการเติบโต ด าเนินการ และปกป้องธุรกจิของเราโดยทั่วไป  

เราจะเก็บรวบรวมตวัระบุส่วนบุคคลทางออนไลนแ์ละออฟไลน์ เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวโดยตรงจากคุณ 

ยกตวัอย่างเชน่ เมื่อคุณกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอรม์การตดิต่อบนเว็บไซตห์รอืแอปของเราที่ไดร้บัจากเรา ในหลายกรณี 

เราจะเก็บรวบรวมตวัระบุขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยออ้มผ่านการใชเ้ทคโนโลยีเมื่อคุณตดิต่อกบัเราทางออนไลน  ์

นอกจากนีเ้รายงัอาจเก็บรวบรวมตวัระบุส่วนบุคคลโดยการใชข้อ้มูลสาธารณะ เชน่ ฐานขอ้มูลรฐับาลทีม่ ีอยู่แบบ 
สาธารณะ นายหนา้ขอ้มูล ผูใ้หบ้รกิารการวิเคราะหท์างอินเทอรเ์น็ตและสื่อโซเชยีล 

การระบุขอ้มูลอืน่ ๆ  

นอกเหนือจากตวัระบุส่วนบุคคลที่กล่าวถึงขา้งตน้แลว้ เราจะเก็บรวบรวมประเภทของขอ้มูลที่ระบุไวต้่อไปนี :้  

• ประวตัิการศกึษาและการจา้งงาน- หากคุณสมคัรงานหรอืหากคุณเป็นผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการแพทยท์ี่เรามีส่วน 
รว่มดว้ย เชน่ ในฐานะเป็นวิทยากรในการประชมุ  

• ขอ้มูลบญัชกีารเงิน- รวมถึงรายละเอียดดา้นการธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดอืน หรอืส าหรบัสินคา้และบรกิารที่คุณ 
จดัหา 

• ขอ้มูลบตัรเครดติและบตัรเดบติเพื่อประมวลผลการจ่ายเงินหากคุณเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการดูแลสุขภาพและการ

ส ั่งซ ือ้ผลิตภณัฑจ์ากเราทางออนไลน  ์ เราใชข้อ้มูลนีเ้พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลบตัรเครดิต/เดบติกบั 
สถาบนัการเงินและเพื่อประมวลผลการช าระเงิน เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเ่ก ีย่วขอ้งกบับตัรเครดิต/บตัรเดบิต 
โดยตรงจากคุณเพื่อประมวลผลตามค าส ั่งซ ือ้เหล่านั้นและเราอาจใชบุ้คคลที่สามที่ไดร้บัการอนุมตัิจากภายนอก 

(ไดแ้ก่ การตรวจสอบบตัรเครดติออนไลนท์ี่จดัการโดยองคก์รดา้นการเงินหรอืเครดติโดยตรง) 

• ขอ้มูลการประกนัสุขภาพและขอ้มูลทางการแพทย-์ พรอ้มกบัโครงการสอบถามผูป่้วยและการใหค้วามชว่ยเหลือ  
ในการช าระเงิน 
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ขอ้มูลทีล่ะเอยีดอ่อน  

ขอ้มูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมมีความละเอียดอ่อนและจดัอยู่ในประเภทที่ไดร้บัการคุม้ครองโดยกฎหมายที่บงั

คบัใชแ้ละ/หรอืขอ้มูลประเภทพิเศษภายใตก้ฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลของ EEA/UK เราเก็บรวบรวมขอ้มูลประเภท 
ดงักล่าวเป็นหลกัในบรบิทของการสมคัรงานและความสมัพนัธด์า้นการจา้งงาน การบรหิารผลประโยชน  ์และเพื่อใหเ้ป็นไป 
ตามขอ้ก าหนดการรายงานทางกฎหมาย  

ประเภทขอ้มูลเหล่านั้นรวมถึงอายุ (ที่เกนิกว่า 40 ปี) การเป็นสมาชกิสหภาพการคา้ เช ือ้ชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชา่ติก าเนิด 

สถานะการยา้ยถิ่นฐาน (การเป็นพลเมือง) สถานภาพสมรส ความทุพพลภาพ เพศ สถานะทหารผ่านศึกและทางทหาร 

รสนิยมทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ เวน้แต่เราจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเพื่อให  ้
สอดคลอ้งกบัขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย การเปิดเผยขอ้มูลนีจ้ะเป็นไปโดยสมคัรใจ  

นอกจากนีเ้รายงัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัสุขภาพเกีย่วกบัลูกคา้ พนักงาน และบุคคลอื่นทีเ่ราไดร้บัจากการตอบกลบั 
ขอ้สงสยัและแบบส ารวจหรอืผ่านการใชเ้คร ือ่งมือที่เก ีย่วขอ้งกบัสุขภาพทางออนไลนแ์ละที่สามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่เรามอ

บให  ้ขอ้มูลดงักล่าวนั้นอาจรวมถึงขอ้มูลการวินิจฉัยและขอ้มูลเกีย่วกบัอาการที่เก ีย่วขอ้งโดยทั่วไปกบัการเจ็บป่วย  

เราปฏิบตัิต่อขอ้มูลนีว้่าเป็นสิ่งทีล่ะเอียดอ่อนและจ ากดัการประมวลผลและการเขา้ถึง เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
ประเภทดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายทัง้หมดในกรณีทีก่ฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งของประ

เทศที่อยู่อาศยัของคุณ เชน่ GDPR ส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัใน EEA ซึง่ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเตมิส าหรบัการประมวลผล 
ขอ้มูลดงักล่าว  

ขอ้มูลเกีย่วกบัชวีมาตร 

ขอ้มูลที่ละเอียดอ่อนบางประการ (ดูทีด่า้นบน) ที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึงการสรา้งขอ้มูลทางชวีมาตรเป็นส่วนหน่ึงของ 
ขอ้มูลการวินิจฉัยที่เราเก็บรวบรวมเพื่อประเมินผลติภณัฑห์รอืบรกิารของเรา เราจะขอรบัความยินยอมก่อนที่จะเก็บ 
รวบรวมหรอืใชข้อ้มูลทางชวีมาตร  

ขอ้มูลกจิกรรมบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตหรอืทางอเิล็กทรอนิกส  ์

• ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมจากคอมพิวเตอรข์องคุณหรอือุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ 

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัคอมพิวเตอรข์องคุณหรอือุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ เมื่อคุณเขา้ชมเว็บไซตข์อง 
เราและใชท้รพัยากรทางออนไลนข์องเรา ขอ้มูลนีอ้าจรวมถึงทีอ่ยู่อ ินเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (IP) ของคุณ ผู  ้
ใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต (ISP) ชือ่โดเมน ประเภทของเบราวเ์ซอร  ์ วนัที่และเวลาของค ารอ้งขอและขอ้มูลของ 
คุณที่ไดจ้ากเทคโนโลยีการตดิตาม เชน่ คุกกี ้ แท็กพิกเซลเดีย่ว อ็อบเจ็กตท์ี่ใชร้ว่มกนัในเคร ือ่ง (แฟลช) 

การจดัเก็บขอ้มูลในเคร ือ่ง etag และสครปิต  ์ 

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวทางออนไลนต์ามที่จ าเป็นเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อ 
ปรบัแต่งและปรบัใชท้รพัยากรและการสือ่สารทางออนไลนบ์างประการของเรา เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บ 
รวบรวมทางออนไลนเ์พื่อใหผ้ลิตภณัฑ  ์ บรกิารและฟีเจอร  ์ และทรพัยากรอื่น ๆ ที่บุคคลไดร้อ้งขอ ตวัอย่างเชน่ 

เอกสารดา้นการศึกษาและขอ้มูลที่เก ีย่วขอ้งเกีย่วกบัธุรกจิ โปรแกรมอีเมล เคร ือ่งมือ ค าถาม แบบสอบถาม 

และแบบส ารวจของเรา เราจะวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมทางออนไลนเ์พื่อระบุและน าเสนอบรกิาร 
และการส่งเสรมิเพิ่มเติมที่เราเช ือ่ว่าคุณอาจมองว่าน่าสนใจ เราอาจประเมินการใชท้รพัยากรทางออนไลนแ์ละ  
การสือ่สารบางประการแต่จะท าดว้ยขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตวัตนไดห้รอืแบบรวมเท่านั้น นอกจากนีเ้รายงัอาจใช  ้
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบทรพัยากรทางออนไลนข์องเราเพื่อปฏิบตัติามระเบียบขอ้บงัคบั การเขา้ถึงที ่
ไดร้บัอนุญาต และการรกัษาความปลอดภยั  
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เราและบุคคลที่สามที่ใหเ้นือ้หา ฟังกช์นัการท างาน หรอืบรกิารในทรพัยากรทางออนไลนข์องเราอาจเก็บ  
รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัคุณและ/หรอือุปกรณข์องคุณโดยใชคุ้กกีห้รอืเทคโนโลยกีารตดิตามทีค่ลา้ยคลึงกนั เพื่อ 
ใหบ้รกิารโฆษณากบัคอมพิวเตอรข์องคุณหรอือุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ หรอืเพื่อเตือนใหคุ้ณทราบเกีย่วกบั 
เว็บไซตข์องเราที่คุณเคยเขา้ชมไปก่อนหนา้นี  ้ โปรดดูนโยบายการติดตามผลออนไลนท์ ั่วโลกของเราส าหรบั 
ขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัคุกกีแ้ละเทคโนโลยทีี่เก ีย่วขอ้งและวิธกีารที่คุณสามารถควบคุมได  ้ หากคุณใชอุ้ปกรณ  ์
เคลื่อนที่เพื่อเขา้ถึงเว็บไซตแ์ละทรพัยากรทางออนไลนข์องเราหรอืเพื่อดาวนโ์หลดแอปหรอืบรกิารบนอุปกรณเ์

คลื่อนที่ของเรา เรายงัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัอุปกรณข์องคุณ เชน่ หมายเลขประจ าตวัอุปกรณแ์ละ 
ประเภทอุปกรณ  ์ เชน่เดียวกบัขอ้มูลการใชง้านเกีย่วกบัอุปกรณข์องคุณและการใชง้านเว็บไซตบ์นอุปกรณ  ์
เคลื่อนที่และทรพัยากรบนอุปกรณเ์คลื่อนที่อื่น ๆ ของคุณ 

• สื่อสงัคม 

 

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อชว่ยใหคุ้ณสามารถใชท้รพัยากรบนสื่อโซเชยีลที่เราอาจเสนอใหเ้ป็นคร ัง้ค

ราว ตวัอย่างของทรพัยากรสือ่โซเชยีลรวมถึงเครอืข่ายโซเชยีล กระดานสนทนา บอรด์ข่าว บล็อกวกิ  ิ และ 
ฟังกช์นัการอา้งอิงเพื่อแบ่งปันเนือ้หาหรอืเคร ือ่งมือกบัเพื่อนหรอืเพื่อนรว่มงาน นอกจากนีเ้รายงัอาจชว่ยใหคุ้ณ 
สามารถใชท้รพัยากรสือ่โซเชยีลดงักล่าวเพื่อโพสตห์รอืแชรข์อ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลอื่นได  ้ คุณควรพิจารณา 
อย่างรอบคอบว่าขอ้มูลใดทีคุ่ณเลือกที่จะแชรเ์กีย่วกบัตวัคุณและบุคคลอื่น เชน่ เพื่อนรว่มงาน ลูกคา้ หรอืผูป่้วย 

เมื่อคุณใชท้รพัยากรสื่อโซเชยีล เมื่อใหข้อ้มูลของบุคคลอื่น คุณแสดงว่าคุณมีอ านาจเพื่อด าเนินการดงักล่าว 
ส ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ศึกษำนโยบำยกำรติดตำมตรวจสอบส่ือสังคมของเรำ 

 

ขอ้มูลความรบัรู  ้

 

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลเสียงและวดิีโอที่แสดงถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เชน่ เมื่อเราใชก้ลอ้งรกัษาความปลอดภยัเพื่อตรวจสอบ 
สถานที่หรอืโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ าคญัอื่น ๆ ทีเ่ราควบคุม หรอืหากเราบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัทบ์างคร ัง้กบับุคคลที ่
สามเพื่อวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม หรอืการควบคุมคุณภาพ หรอืเพื่อปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย นอกจากนี  ้
เรายงัอาจบนัทกึขอ้ความวดิีโอเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาดหรอืเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนรว่มของเรากบัผูเ้ช ีย่วชาญด ้

านการดูแลสุขภาพ ในทุกกรณี เรามุ่งม ั่นที่จะมอบหมายใหบุ้คคลที่ไดร้บัการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างเพียงพอ และไดร้บั 
ความยินยอมก่อนที่จะเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีและการจา้งงาน 

• การรบัสมคัรงาน:  

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัประวตักิารศกึษาของผูส้มคัรงานที่อาจเกดิขึน้และเกดิขึน้จรงิ เชน่ 

รวมถึงโรงเรยีนที่เขา้ศกึษา เกรดและคะแนน สาขาวชิา ปรญิญาที่ไดร้บัและวนัทีส่ าเร็จการศกึษา ความสนใจ 

ทกัษะและงานอดิเรก ใบอนุญาตและใบรบัรองวชิาชพี สิ่งตีพิมพ  ์และการสนับสนุนสาธารณะอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบั 
วิชาชพี  

นอกจากนีเ้รายงัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกีย่วขอ้งกบัประวตัิการจา้งงานของผูส้มคัรงานทีเ่กดิขึน้จรงิและ

มีศกัยภาพ รวมถึงช ือ่ของนายจา้ง หวัหนา้งาน สถานที่ต ัง้ และวนัที่จา้งงาน ประวตัิเงินเดือนและการเลื่อน 
ต าแหน่ง และขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่อาจชว่ยใหเ้ราประเมินความเหมาะสมของผูส้มคัรส าหรบัต าแหน่งที ่
เฉพาะเจาะจง เมื่อไดร้บัอนุญาต  

หากคุณน าไปใชส้ าหรบัต าแหน่งทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืส่งใบสมคัรทั่วไป เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลทีมี่ความละเอยีดอ่อนบาง 
ประเภทอกีดว้ย ซึง่จะเกดิขึน้บนพืน้ฐานความสมคัรใจ เวน้แต่จะก าหนดใหมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามกฎหมาย ตาม 
กฎหมายของรฐัและประเทศทีเ่รารบัสมคัรงานและกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งอาจมีขอ้ก าหนดเพ่ิมเตมิ เรา 
มุ่งมั่นทีจ่ะแจง้ประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัพิเศษแก่ผูส้มคัรงานซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีดแนวปฏบิตัดิา้นความเป็นส่

https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.organon.com%2Fprivacy%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2022%2F10%2FSocial-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf&data=05%7C01%7Cdalal.samaan%40organon.com%7C644ee628576146cd70a308dab3705695%7C484a70d1caaf4a03a4771cbe688304af%7C0%7C0%7C638019592334119468%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=weQgAzD2dOn3u6V3gOq4itf1ILz1wOVeOoVTETLES5w%3D&reserved=0
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วนตวัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ดูรายละเอยีดเกีย่วกบัแนวปฏบิตัดิา้นความเป็นส่วนตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคลของเราไดใ้นประกาศพิเศษเกีย่ว

กบัแนวปฏบิตัดิา้นขอ้มูลส าหรบัวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงานและสถานทีท่ างานของเรา 

• การมีส่วนรว่มกบัผูเ้ช ีย่วชาญ  

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดูแลสุขภาพที่ลงทะเบียนบนเว็บไซตข์องเรา 

หรอือาจท างานรว่มกบัเรา ซึง่รวมถึงความเช ีย่วชาญทางการแพทย  ์ ความเกีย่วขอ้งขององคก์รและสถาบนั 

สิทธบิตัรที่ไดร้บั หรอืความส าเรจ็ทางวิทยาศาสตรอ์ื่น ๆ โดยตรงหรอืจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะหรอืบุคคลที่สาม 
เพื่อตรวจสอบขอ้มูลประจ าตวั ความส าเร็จ และเอกลกัษณท์างวิชาชพี ส าหรบัรายละเอียด โปรดดู 
ประกาศเกีย่วกบัการปฏิบตัดิา้นขอ้มูลส าหรบัผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดูแลสุขภาพของเรา 

การอนุมานทีด่งึมาจากขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดก็ตามทีใ่ชส้ าหรบัการท าโปรไฟลแ์ละการรวมบญัช ี

• การรบัฟังสือ่โซเชยีล  

การรบัฟังสือ่โซเชยีลเป็นกระบวนการที่เราระบุและประเมินสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเกีย่วกบับรษิัท บุคคล ผลิตภณัฑ ์

หรอืแบรนดบ์นอินเทอรเ์น็ต เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อสาธารณะตามสดัส่วนที ่
เหมาะสม มีความเกีย่วขอ้ง และเพียงพอเท่านั้น หากมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณส าหรบัการ 
ประมวลผลนอกเหนือจากเจตนาเดมิเมื่อคุณโพสตเ์นือ้หา เราจะพยายามด าเนินการตามสมควรเพื่อแจง้ใหคุ้ณ 
ทราบทนัทีที่ท าได  ้ ความพยายามทีเ่หมาะสมอาจมีการระบุรายละเอียดการตดิต่อของคุณจากแพลตฟอรม์สื่อ 
โซเชยีลหากเป็นไปไดห้รอืภายในการโพสต  ์ นอกจากนี  ้ เราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจดัหากลไกให  ้
คุณเลือกไม่รบัการประมวลผลขอ้มูลทีเ่ราเสนอหรอืใชส้ิทธิข์องคุณตามที่นโยบายของเราและระเบียบขอ้บงัคบัที่

เก ีย่วขอ้งก าหนด เนื่องจากลกัษณะของสือ่โซเชยีล เราจึงอาจไม่สามารถที่จะระบุรายละเอียดของบุคคลและการ 
ติดต่อที่โพสตเ์นือ้หาตน้ฉบบัทีเ่ราเก็บรวบรวมไว  ้

• การรวมบญัช  ี

ในบางกรณี เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมเกีย่วกบับุคคลผ่านทางบรกิารและชอ่งทางต่าง 

ๆ เชน่ โทรศพัท ์แบบส ารวจ เว็บไซต  ์และทรพัยากรทางออนไลนแ์ละการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการ 
บรกิารที่เราน าเสนอ 

แหล่งขอ้มูลส่วนบุคคล  

• ไดร้บัโดยตรง  

โดยทั่วไปแลว้ เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบก่อนหรอื ณ จุดของการเก็บรวบรวมที่เราไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
เก ีย่วกบัคุณ ในกรณีทีไ่ม่สามารถแสดงประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัทัง้หมดได  ้ เราจะใชว้ธิกีารอื่น เชน่ 

การตดิป้ายก ากบับนอุปกรณห์รอืใชก้ารแสดงภาพเพื่อเตอืนคุณถึงกจิกรรมการเก็บรวบรวมขอ้มูลของเรา และ 
เพื่อน าคุณไปยงัประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวันีห้รอือื่น ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

• ไดม้าจากบุคคลที่สามและแหล่งขอ้มูลสาธารณะ 

หากเราไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณที่บุคคลที่สามที่เป็นอสิระเก็บรวบรวม เราจะขอการรบัประกนัตาม 
สญัญาว่าขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดร้บัการเก็บรวบรวมตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่บงัคบัใช  ้ เชน่ การ 
เปิดเผยขอ้มูลและประกาศทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งก าหนด และเคารพสทิธคิวามเป็นส่วนตวัใด ๆ ที ่
คุณมีภายใตก้ฎหมายนั้น 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf


 

7 
 

[Organon] กรรมสทิธิ ์

เรายงัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากโดเมนสาธารณะเพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสง

คเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในการปฏิบตัติามขอ้ก าหนดดา้นยาของเรา พืน้ฐานทางกฎหมายส าหรบัการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทนีม้ีเพื่อปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย ในกรณีเหล่านี  ้ ไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บั 
การยินยอมจากคุณ แต่เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบโดยเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายและข ัน้ตอนการดูแลยาของเรา 

4. สาเหตุทีเ่ราเก็บรวบรวม ใช  ้และแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคล 

เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัวตัถุประสงคท์ี่เปิดเผยและจดัท าเป็นเอกสารก่อนโดยเฉพาะ ชดัแจง้ ชอบดว้ย 
กฎหมาย เราจะไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นที่ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่เปิดเผย 
ดงักล่าว เวน้แต่ว่าเราไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่บงัคบัใชท้ ัง้หมด รวมถึงการแจง้ใหคุ้ณทราบตามที่จ าเป็น  

เราไม่เก็บรวบรวมหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมากเกนิความจ าเป็นหรอืเก็บรกัษาไวใ้นรูปแบบที่สามารถระบุตวัตนได ้

นานกว่าที่จ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคท์างธุรกจิทีก่  าหนดไวแ้ละขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง เราจะไม่ระบุตวัตนหรอื 
น าการระบุขอ้มูลส่วนบุคคลออกเมื่อธุรกจิตอ้งการตอ้งการใหข้อ้มูลเกีย่วกบักจิกรรมหรอืกระบวนการทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้มู

ลส่วนบุคคลนั้นตอ้งถูกเก็บไวเ้ป็นระยะเวลานานขึน้ เราจะรบัรองว่าขอ้ก าหนดที่จ าเป็นเหล่านีไ้ดร้บัการออกแบบมาเพื่อ 
สนับสนุนเทคโนโลยีใด ๆ และมีการสื่อสารไปยงับุคคลที่สามที่สนับสนุนกจิกรรมหรอืกระบวนการนี  ้ 

เราไดร้ะบุวตัถุประสงคท์างธุรกจิโดยทั่วไปส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภทในค าอธบิายเกีย่วกบัหมวด

หมู่ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว  ้ 

 

หากมีการระบุวตัถุประสงคท์างธุรกจิที่ชอบดว้ยกฎหมายใหม่ส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไวก้่อน

หนา้นี  ้ เราจะขอความยินยอมจากบุคคลส าหรบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลใหม่  หรอืเรารบัรองว่าวตัถุประสงคท์างธุรกจิใหม่ 
จะเขา้กนัไดก้บัวตัถุประสงคท์ี่อธบิายไวใ้น ประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัหรอืกลไกความโปรง่ใสอื่น ๆ ที่มอบใหก้บั 
บุคคลก่อนหนา้นี  ้

 

เราจะก าหนดความเขา้กนัไดต้ามบรบิททีร่วบรวมขอ้มูล ความคาดหวงัที่สมเหตุสมผลของแต่ละบุคคล และลกัษณะของ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ป็นปัญหา 

 

เราไม่ไดน้ าหลกัการนีไ้ปใชก้บัขอ้มูลทีไ่ม่ระบุตวัตน 

หรอืไม่ไดร้บัการระบุหรอืที่เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวิจยัทางประวตัิศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรเ์ท่านั้น 

และ (ก) คณะกรรมการทบทวนจรยิธรรมหรอืผูต้รวจทานทีม่ีอ านาจอื่น ๆ ไดพ้ิจารณาว่ามีความเสี่ยงในการใชค้วามเป็น 
ส่วนตวัและสิทธอิื่น ๆ ของบุคคลที่ยอมรบัได  ้(ข) เราไดจ้ดัใหม้ีการป้องกนัที่เหมาะสมเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการลดขนาดขอ้มูล 

(ค) ขอ้มูลส่วนบุคคลมีนามแฝง และ (ง) กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งท ัง้หมดไดร้บัการเคารพ 

5. พืน้ฐานทางกฎหมายส าหรบัการประมวลผล  

หากคุณเป็นผูพ้ านักอาศยัของประเทศใน EEA สหราชอาณาจกัร หรอืรฐัหรอืประเทศอื่นที่ก าหนดใหต้อ้งปฏิบตัิตาม 
ขอ้ก าหนดทางกฎหมายเฉพาะเป็นเงื ่อนไขส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย เราจะด าเนินการกบั 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามขอ้ก าหนดดงักล่าวเท่านั้น ตามขอ้ก าหนดดงักล่าวอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 

โปรดดูที่หนา้ความเป็นส่วนตวัของ GDPR ของเรา  

6. วธิกีารทีเ่ราเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลทีถู่กตอ้งและปลอดภยั 

การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

เราด าเนินการตามขัน้ตอนที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตามความละเอียดอ่อน เป็นสดัส่วนกบัความเสี่ยงที ่
เก ีย่วขอ้งกบักจิกรรมการประมวลผลพืน้ฐานเมื่อมีการเก็บรวบรวมและส่งผ่านระหว่างคอมพิวเตอรห์รอือุปกรณข์องคุณก ั

บทรพัยากรและเซริฟ์เวอรอ์อนไลนข์องเรา คุณตอ้งรบัผิดชอบในการรกัษาความปลอดภยัรหสัผ่านของคุณและรหสัการ  
เขา้ถึงที่เกีย่วขอ้งกบัทรพัยากรทางออนไลนข์องเรา  
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เราไดน้ าการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรอืการควบคุมของเราจากการสูญ

เสีย การใชใ้นทางมิชอบ และการลกัลอบเขา้ถึง โจรกรรม เปิดเผย ดดัแปลง หรอืท าลายการเขา้ถึงโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

เราไดใ้ชโ้ปรแกรมการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลทีค่รอบคลุม และใชก้ารควบคุมความปลอดภยัและการป้องกนัตาม  
ลกัษณะและความละเอียดอ่อนของขอ้มูลและระดบัความเสี่ยงของกจิกรรม โดยค านึงถึงแนวปฏิบตัิที่ดที ีสุ่ดของเทคโนโลย  ี
ในปัจจุบนั นโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นการท างานของเรา ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงมาตรฐานในความต่อเนื่อง 
ทางธุรกจิและการกูค้ ืนระบบ การเขา้รหสั ขอ้มูลประจ าตวัและการจดัการการเขา้ถึง การจดัประเภทขอ้มูล การจดัการ 
เหตุการณด์า้นความปลอดภยัของขอ้มูล การควบคุมการเขา้ถึงเครอืข่าย การรกัษาความปลอดภยัทางกายภาพ และการ 
บรหิารความเสี่ยง 

เหตุการณด์า้นความปลอดภยัและการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่เกดิเหตุการณท์างการรกัษาความปลอดภยัทีส่่งผลกระทบต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณที่เราไดป้ระมวลผลทีเ่ก ีย่

วขอ้งกบัเหตุการณท์ี่มีคุณสมบตัิเป็นการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล การละเมิดการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วน  
บุคคล หรอืเหตุการณท์ีค่ลา้ยคลงึกนัโดยกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที่บงัคบัใช ้เราจะใชม้าตรการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมและ 
บรรเทาการละเมิดดงักล่าว และยืนยนัอนัตรายต่อบุคคลซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้บัผลกระทบ ทัง้นี  ้ ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนด 
ทางกฎหมายของรฐัหรอืประเทศที่เกดิเหตุการณข์ึน้ เราจะแจง้ใหห้น่วยงานราชการและบุคคลที่ไดร้บัผลกระทบเป็นไป 
ตามขอ้ก าหนดในแต่ละกรณี  

คุณภาพของขอ้มูล 

เรามุ่งม ั่นที่จะรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลทีถู่กตอ้ง สมบูรณ  ์ และเป็นปัจจุบนัที่สอดคลอ้งกบัการใชง้านที่ต ัง้ใจไวข้องตน 

เรารบัรองว่ากลไกการทบทวนขอ้มูลเป็นระยะ ๆ ไดร้บัการออกแบบมาใหเ้ป็นเทคโนโลยีทีส่นับสนุนเพื่อตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งของขอ้มูลกบัระบบตน้ทางและระบบปลายน ้า 

เรารบัรองว่าขอ้มูลที่ละเอียดอ่อนไดร้บัการตรวจสอบว่ามีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัก่อนที่จะใชง้าน ประเมิน วิเคราะห ์

รายงาน หรอืประมวลผลอื่น ๆ ทีม่ีความเสี่ยงที่จะเป็นไปตามความเป็นไปไดข้องบุคคลหากมีการใชข้อ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอื 
ลา้สมยั 

7. ระยะเวลาทีเ่ราเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล  

เราเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ราบใดที่จ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างธุรกจิทีเ่ฉพาะเจาะจงเพื่อใหไ้ดร้บัการเก็บรว

บรวมขอ้มูลและระยะเวลาของการใชง้านเว็บไซต  ์แอป และเคร ือ่งมือออนไลนอ์ื่น ๆ ที่เก ีย่วขอ้งของคุณ เราพิจารณาเกณฑ  ์
ดงัต่อไปนีใ้นการพิจารณาระยะเวลาการเก็บรกัษาทีเ่หมาะสมส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ:  

• ความสมัพนัธใ์นการท างานของเรากบัคุณ  

• ไม่ว่าเราจะอยู่ภายใตข้อ้ผูกพนัตามกฎหมายหรอืระเบียบขอ้บงัคบัหรอืไม่  

• แนะน าใหเ้ก็บรกัษาโดยพิจารณาจากอายุความที่บงัคบัใช  ้ หรอืเพื่อการแกต้่างหรอืด าเนินคดตีามขอ้เรยีกรอ้ง 
ทางกฎหมาย หรอืการสอบสวนดา้นกฎระเบียบที่บงัคบัใชก้บัธุรกจิของเรา หรอืเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกจิที ่
จ าเป็นอื่น ๆ  

หากเป็นไปได  ้

เรามุ่งหวงัที่จะปกปิดขอ้มูลหรอืน าตวัระบุทีไ่ม่จ าเป็นออกจากบนัทึกที่เราอาจจ าเป็นตอ้งเก็บไวเ้ป็นระยะเวลาเกนิกว่าระยะเ

วลาเก็บรกัษาเดมิ 
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8. บุคคลทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลและบุคคลทีเ่ราแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณจะสามารถเขา้ถึงไดใ้นบรษิทัและบรษิทัย่อย แผนก และกลุ่มท ั่วโลก และกบับุคคลและองคก์ร 
ที่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อชว่ยใหเ้ราด าเนินธุรกจิของเราหรอืตามค าส ั่งของเราตามประกาศนีแ้ละกฎหมายคุม้ครองข ้

อมูลที่บงัคบัใชเ้ท่านั้น ในกรณีใดก็ตาม การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะไดร้บัการจดัท าเป็นเอกสารและไดร้บั  
อนุญาตตามพืน้ฐานที่จ าเป็นตอ้งทราบเท่านั้น บุคคลทัง้หมดที่เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตน้โยบายนีจ้ะผูกพนัตามขอ้ 
ผูกพนัทางกฎหมายและ/หรอืขอ้ผูกพนัดา้นการรกัษาความลบัตามสญัญา 

นอกจากนี  ้

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามที่กระท าการในนามของเราจะอยู่ภายใตข้อ้ตกลงที่รบัรองความรบัผิดชอ

บของบุคคลฝ่ายดงักล่าวเพื่อปฏบิตัิตามหลกัการของการประกาศนีแ้ละกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลที่เก ีย่วขอ้ง 

การแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลทีส่าม 

เราไดแ้บ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลทีส่ามเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกจิที่ชอบดว้ยกฎหมายและที่ก าหนดไวล้่วง

หนา้เท่านั้น เราจะด าเนินการประเมินความเสี่ยงของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบุคคลที่สาม และเพื่อ 
รบัรองว่าขอ้มูลส่วนบุคคลที่ใชร้ว่มกนัไดร้บัการคุม้ครองอย่างเหมาะสม เราจะขอรบัการรบัประกนัตามสญัญาว่าบุคคลที ่
สามจะปฏิบตัิตามนโยบายของเราและขอ้ก าหนดของกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที่เก ีย่วขอ้ง เชน่ การแจง้ที่จ าเป็นและการ 
เคารพสิทธิข์องบุคคลในส่วนที่เก ีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว 

• การใชผู้ป้ระมวลผลขอ้มูลและผูร้บัจา้ง 

หากเราไดแ้บ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลที่สามทีก่ระท าการในฐานะผูใ้หบ้รกิาร ผูร้ว่มธุรกจิ หรอืผู  ้
ประมวลผลขอ้มูล เราจะด าเนินการตามขอ้ตกลงที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรซึง่ก าหนดใหบุ้คคลทีส่ามประมวลผล 
ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะตามค าแนะน าในเอกสารของเราเท่านั้น บุคคลทีส่ามอาจประมวลผลขอ้มูลส่วน 
บุคคลทีเ่ราไดแ้บ่งปันกบับุคคลเหล่านั้นเท่านั้น และในขอบเขตที่จ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุผล เพื่อจุดประสงคท์ีร่ะบุไว  ้
ในขอ้ตกลงของตนกบัเรา เราจะตอ้งมีบุคคลทีส่ามทีเ่ราแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อน ามาตรการดา้นความ 
ปลอดภยัทีเ่หมาะสมมาใชเ้พื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ใชร้ว่มกนัและจะยงัคงรบัผิดชอบในการใชง้านในระหว่

างนั้นและหลงัจากสิน้สุดความสมัพนัธท์างสญัญาของเรา  

•  การแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลทีส่ามนอกเหนือจากผูป้ระมวลผลขอ้มูลหรอืผูร้บัจา้ง  

เราไดแ้บ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลทีส่ามที่ชว่ยเหลอืเราในการปฏิบตัิงานและท าใหธุ้รกจิของเราเติบโตขึน้ 

บุคคลทีส่ามประเภทดงักล่าวรวมถึงผูใ้หบ้รกิารดา้นธุรกจิ เชน่ บรษิทัจดัท าเงินเดอืน ผูใ้หบ้รกิารบญัชแีละภาษี 

บรษิัทโฆษณา การตลาด และวจิยัตลาด บรษิัทที่จ าหน่ายโฆษณาทางอีเมล บรษิทัและสถาบนัที่ท างานรว่มกนั 
หรอืชว่ยเหลอืเราดา้นการวิจยัและการผลิตยาและการจดัจ าหน่ายยารกัษาโรค  นอกจากนี  ้ เรายงัไดแ้บ่งปัน 
ขอ้มูลส่วนบุคคลกบัธุรกจิและผูใ้หบ้รกิารอื่น ๆ ที่ชว่ยใหเ้ราไดร้บั จดัการ และปกป้องทรพัยากรทางออนไลนข์อง 
เราและเครอืข่ายภายในระบบและสินทรพัยอ์ื่น ๆ ของเรา  

• หมวดหมู่ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัการแบ่งปันและวตัถุประสงคใ์นการแบ่งปัน 

เราอาจแบ่งปันหมวดหมู่ของขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เก็บรวบรวมเกีย่วกบัคุณกบับุคคลที่สามต่าง ๆ เพื่อ 
วตัถุประสงคท์ีก่  าหนดไวซ้ ึง่ไดร้บัการรวบรวมไวเ้ชน่เดียวกนั เราจะปฏิบตัิตามค ารอ้งขอของคุณใหเ้ราหยุด 
แบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อปฏิบตัติามตวัเลือกของคุณตามนโยบายของเรา และ/หรอืเพื่อปฏิบตัิตาม 
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที่บงัคบัใช  ้
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• ไม่มีการขายขอ้มูลส่วนบุคคล  

เราจะไม่แบ่งปันขอ้มูลของคุณกบับุคคลทีส่ามเพื่อเงินหรอืสิง่ตอบแทนทีม่ีมูลค่าอืน่ ๆ (นอกเหนือจากทีเ่ป็นส่วน 
หน่ึงของสญัญาทีบุ่คคลดงักล่าวใหบ้รกิารแก่เรา) หรอืขายขอ้มูลของคุณเพื่อเงินหรอืสิง่ตอบแทนทีม่ีมูลค่าอืน่ ๆ 

• การรอ้งขอการเขา้ถึงของบุคคลที่สามและกระบวนการทางกฎหมาย 

เราจะถูกบงัคบัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อบุคคลที่สามเพื่อใหเ้ป็นไปตามกระบวนการทางกฎ

หมายและค าส ั่งศาล หรอืต่อหน่วยงานของรฐัเพื่อปฏิบตัติามค าส ั่งที่ใหส้ิทธิใ์นการเขา้ถึงหรอืจดัท าขอ้มูลใน 
บรบิทของการสอบสวนทางอาญาและทางแพ่ง หรอืหากการเปิดเผยดงักล่าว มีความจ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนดดา้นระเบียบขอ้บงัคบั  

เราจะประมวลผลและเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อคุม้ครองหรอืแกต้่างสิทธขิองเรา ป้องกนัหรอืด าเนินการกบั 
กจิกรรมที่ผิดกฎหมาย การตอ้งสงสยัว่ามีการฉอ้โกง หรอืสถานการณท์ี่เกีย่วขอ้งกบัการคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้ 
ต่อความปลอดภยัของบุคคลคล 

• การเปลี่ยนแปลงธุรกจิ 

ในกรณีที่เราขายหรอืถ่ายโอนธุรกจิหรอืสินทรพัยท์ ัง้หมดหรอืบางส่วนของเรา (รวมถึงในกรณีของการปรบั 
โครงสรา้งองคก์ร การแยกตวั การเลิกกจิการ หรอืการช าระบญัช )ี หรอืเขา้รว่มกจิการรว่มคา้หรอืการรวมธุรกจิ 
อื่น ๆ ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก ีย่วขอ้งกบัส่วนหนึ่งของธุรกจิหรอืทหรอืทรพัยส์ินของเราที่ไดร้บัผลกระทบจากการ 
ท าธุรกรรมจะเขา้ถึงไดโ้ดยบุคคลทีส่าม 

เรามุ่งม ั่นที่จะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยการประเมินแนวปฏิบตัิดา้นความเป็นส่วนตวัของธุรกจิอื่น ๆ 

ที่เก ีย่วขอ้งกบัการท าธุรกรรมดงักล่าวซ ึง่เป็นส่วนหนึ่งของการตดัสินใจของเราเพื่อประมวลผลธุรกรรม 

นอกจากนี  ้ เรายงัพยายามที่จะเขา้รว่มในขอ้ตกลงกบัธุรกจิอื่น ๆ ที่เก ีย่วขอ้งในการท าธุรกรรมดงักล่าวเพื่อ 
รบัรองว่าการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นส่วนตวัของเรา 

9. การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 

หากกฎหมายอนุญาต ซึง่รวมถงึกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลที่เก ีย่วขอ้ง เราอาจจดัเก็บการเขา้ถึงหรอืประมวลผลขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของคุณในหรอืจากสถานที่ใด ๆ ที่เราด าเนินธุรกจิและสถานที่ใหบ้รกิารของเรา ขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต ้

GDPR หรอื GDPR ของสหราชอาณาจกัรจะไดร้บัการถ่ายโอนภายนอก EEA หรอืสหราชอาณาจกัรโดยสอดคลอ้ง 
กบัระเบียบขอ้บงัคบัของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจกัรที่เก ีย่วขอ้ง การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างกจิการของ 

Organon และ/หรอืบรษิทัในเครอืจะไดร้บัการควบคุมโดยขอ้ตกลงการแบ่งปันขอ้มูลภายในกลุ่มบรษิัท  

การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศภายใต  ้GDPR ไปยงั “ประเทศทีส่าม” 

ในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกรวบรวมหรอืประมวลผลโดยกจิการของ Organon ที่อยู่ภายใต  ้ GDPR หรอื GDPR 

ของสหราชอาณาจกัรหรอืกฎหมายของสวติเซอรแ์ลนต  ์ การถ่ายโอนขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูร้บัในประเทศอื่นที่ไม่ใช  ่
ประเทศใน EEA หรอืสหราชอาณาจกัรที่ไม่ไดร้บัการตดัสินใหเ้สนอการคุม้ครองขอ้มูลในระดบัที่เพียงพอจะด าเนินการ 
ตามขอ้ก าหนดของ GDPR ที่บงัคบัใช  ้ 

เราจะประเมินเงื ่อนไขเป็นระยะในประเทศที่ผูร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลที่เราอาจโอนต ัง้อยู่ เมื่อพิจารณาจากการประเมิน 
ดงักล่าว เราจะด าเนินการรว่มกบัผูท้ ีม่ ีแนวโนม้จะเป็นผูร้บัมาตรการขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีระดบัการป้องกนัที ่
เพียงพอส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอน  
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ส าหรบัการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลใหม่ไปยงับุคคลที่สาม ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มูล เราอาศยักลไกการถ่าย 
โอนที่ไดร้บัการรบัรองทางกฎหมาย เชน่ โมดูลที่เหมาะสมของขอ้สญัญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (2021) หรอื 
เคร ือ่งมือที่เก ีย่วขอ้งซ ึง่ไดร้บัอนุมตัิจากหน่วยงานของสหราชอาณาจกัร สวติเซอรแ์ลนด  ์ หรอืเซอรเ์บีย นอกจากนี  ้

เราอาจตอ้งพึ่งพากลไกการถ่ายโอนที่ไดร้บัอนุญาตอื่น ๆ เชน่ การระงบัการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดรายบุคคลภายใตข้อ้ 

49 ของ GDPR  

APEC 

แนวปฏิบตัิดา้นความเป็นส่วนตวัของ Organon ดงัอธบิายในนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

สอดคลอ้งกบัระบบกฎเกณฑค์วามเป็นส่วนตวัขา้มพรมแดนของความรว่มมือทางเศรษฐกจิ APEC ระบบ APEC CBPR 

มอบกรอบการท างานส าหรบัองคก์รเพื่อรบัรองถึงการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลทีถ่่ายโอนในกลุ่มเศรษฐกจิ APEC 

ที่เขา้รว่ม ขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบักรอบการท างาน APEC มีอยู่ทีน่ี่ คุณสามารถคลกิที่น่ีเพื่อดูสถานการณร์บัรอง APEC 

CBPR 

10. ตวัเลอืกของคุณเกีย่วกบัวธิกีารทีเ่ราเก็บรวบรวมหรอืใชข้อ้มูลส่วนบุคคลและความสามารถของ

คุณเพือ่เขา้ถงึ แกไ้ข และลบขอ้มูลส่วนบุคคลในฐานะลูกคา้ 

ตวัเลอืกในการจ ากดัการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืการตดิตามทางออนไลน์  

คุณมีทางเลอืกว่าจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่เราหรอืไม่และจะเปิดเผยมากเท่าใด  

คุณอาจจะจ ากดัการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเรา 

ทรพัยากรทางออนไลนห์ลายแห่งของเรามีไวแ้ก่คุณโดยไม่ตอ้งใหคุ้ณป้อนขอ้มูลส่วนบุคคลใด  ๆ ลงในแบบฟอรม์หรอื 
ฟิลดข์อ้มูล ในกรณีดงักล่าว เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัอุปกรณข์องคุณโดยอตัโนมตัิและวิธกีาร 
ที่คุณก าลงัเขา้ถึงทรพัยากรของเราเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณตอ้งการใชบ้รกิารส่วนบุคคลที่ไดร้บัจากทรพัยากรทาง 
ออนไลนข์องเรา โดยทั่วไปคุณจะตอ้งระบุตวัตนของคุณ 

เราเคารพในทางเลือกของคุณเกีย่วกบัการก าหนดลกัษณะการสือ่สารของคุณ นอกจากนีห้ากคุณเลือกไม่รบัการสื่อสาร 
ที่คุณรอ้งขอก่อนหนา้นี  ้ โปรดใชล้ิงกเ์พื่อเลือกไม่เขา้รว่มในการตดิต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสข์องเราหรอืโดยติดต่อ 
เราที่อีเมลนี :้ privacyoffice@organon.com  

ขอ้จ ากดัและตวัเลอืกในการตดิตาม 

เราและบุคคลที่สามที่ใหเ้นือ้หา ฟังกช์นัการท างาน หรอืบรกิารบนทรพัยากรทางออนไลนข์องเราเก็บรวบรวมขอ้มูล  
เก ีย่วกบัคุณและ/หรอือุปกรณข์องคุณโดยใชคุ้กกีห้รอืเทคโนโลยีการตดิตามที่คลา้ยคลึงกนัในขอบเขตที่จ าเป็นเพื่อรบัร

องคุณภาพและความปลอดภยัของประสบการณก์ารใชง้านของคุณ คุณมีทางเลือก อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกีย่วกบัการ 
ใชคุ้กกีแ้ละเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ของเราที่ใชส้ าหรบัใหบ้รกิารโฆษณา วิเคราะหก์ารใชท้รพัยากรทางออนไลนข์อง 
เรา หรอืติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณในเว็บไซตต์่าง ๆ คุณสามารถควบคุมการใชเ้ทคโนโลยกีารตดิตาม 
บางอย่างของเราได  ้ เชน่ คุกกีผ้่านทางอนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอรส์่วนใหญ่ โดยทั่วไปแลว้จะชว่ยใหคุ้ณสามารถจ ากดัหรอื 
ปิดใชง้านการใชคุ้กกีส้ าหรบัเว็บไซตโ์ดยเฉพาะได  ้ เมื่อคุณเขา้ถึงทรพัยากรทางออนไลนข์องเราเป็นคร ัง้แรก แบนเนอร  ์
แบบผุดขึน้จะชว่ยใหคุ้ณสามารถปฏิเสธหรอืปรบัแต่งการใชคุ้กกีแ้ละเทคโนโลยกีารตดิตามที่คลา้ยคลึงกนัซ ึง่ไม่จ าเป็น

ส าหรบัการรบัรองคุณภาพและความปลอดภยัของประสบการณก์ารใชง้านของคุณ ส าหรบัรายละเอียดเพิ่มเตมิ โปรดดูที ่
นโยบายการติดตามทางออนไลนท์ ั่วโลกของเรา ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัคุกกีแ้ละเทคโนโลยทีี่คลา้ยคลึงกนัและวิธกีาร 
ควบคุมไดท้ี ่

• Network Advertising Initiative ที:่ https://thenai.org/optout_nonppii.asp 

• European Interactive Digital Advertising Alliance ที:่ https://youronlinechoices.eu/ 

http://cbprs.org/
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e
https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
https://thenai.org/optout_nonppii.asp
https://youronlinechoices.eu/
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ส าหรบัขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัวธิกีารปิดใชง้านการตดิตามส าหรบับางเว็บเบราวเ์ซอรแ์ละอุปกรณเ์คลื่อนที่ โปรดไปที ่

http://allaboutdnt.com/ 

สทิธิท์ ีม่ใีหแ้ก่ลูกคา้ทุกรายเป็นเร ือ่งของนโยบายของบรษิทั 

เพื่อรกัษาความมุ่งม ั่นของเราดา้นความเป็นส่วนตวั เราใหท้างเลอืกต่าง ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าวแก่ลูกคา้ทัง้หมด 
และบุคคลที่สามอื่น ๆ ทีม่ีขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราไดเ้ก็บรวบรวมและถือครองไวใ้นรูปแบบที่มีโครงสรา้งที่สามารถระบุตวัตน 
ได  ้ เชน่ บญัชผีูใ้ช  ้ (“ลูกคา้”) ส าหรบัการหลกีเลี่ยงขอ้สงสยั ขอ้นีจ้ะไม่มีผลบงัคบัใชก้บัพนักงาน ผูร้บัจา้ง ผูถ้อืหุน้ 

เจา้หนา้ที ่กรรมการ และตวัแทนหรอืกจิการใด ๆ ของเรา  

ความมุ่งม ั่นใด ๆ ต่อลูกคา้ในขอ้นีจ้ะอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัใด ๆ ทีก่ฎหมายในทอ้งถิ่นทีเ่ก ีย่วขอ้งก าหนดและขอ้จ ากดั 
ต่อไปนี :้ 

นอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนดไว  ้ เราอาจปฏิเสธค ารอ้งขอของลูกคา้ในกรณีทีค่ ารอ้งขอทีก่ าหนดไวจ้ะเป็นตวั 
ก าหนดใหเ้รามีความสามารถในการด าเนินการดงัต่อไปนี :้  

• ปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืขอ้ผูกพนัดา้นจรยิธรรม ซึง่รวมถึงสิ่งที่เราจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใหม้ี 
การตอบสนองต่อค ารอ้งขอทีถู่กตอ้งตามกฎหมายโดยเจา้หนา้ทีร่ฐั ซึง่รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้น 
ความปลอดภยัหรอืการบงัคบัใชก้ฎหมายในระดบัชาติ  

• สอบสวน สรา้ง หรอืแกต้่างการอา้งสิทธิต์ามกฎหมาย  

• เขา้ท าสญัญา บรหิารความสมัพนัธ  ์หรอืมีส่วนรว่มในกจิกรรมทางธุรกจิที่ไดร้บัอนุญาตอื่น ๆ และไดเ้ขา้รว่มใน 
การพึ่งพาขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลที่มีปัญหา และ  

• ส่งผลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบับุคคลทีส่าม ส่งผลใหเ้กดิการละเมิดสญัญา หรอืในการเปิดเผย 
ขอ้มูลลบัทางการคา้หรอืขอ้มูลทางธุรกจิอื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิข์องเราหรอืบุคคลทีส่าม  

ตวัเลือกส าหรบัลูกคา้ในการเขา้ถึง แกไ้ข และรอ้งขอการลบขอ้มูลส่วนบุคคลที่อธบิายไวใ้นขอ้นีน้อกเหนือจากสิทธิข์อง 
เจา้ของขอ้มูลหรอืสทิธขิองผูบ้รโิภคใด ๆ ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที่เก ีย่วขอ้ง  

เราจะจดัการกบัค ารอ้งขอของคุณในระหว่างการด าเนินธุรกจิตามปกติของเรา ส าหรบัรายละเอียด โปรดดู 
วิธกีารประมวลผลขอ้สอบถามและขอ้รอ้งเรยีน 

• การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

เราจะด าเนินการตามค ารอ้งขอของลูกคา้ส าหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกีย่วกบัคุณโดย

หน่วยงานเฉพาะทีเ่ราควบคุม เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบถึงหมวดหมู่ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมภายในปีที ่
ผ่านมาหรอืใหข้อ้มูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณในรูปแบบที่สามารถอ่านไดท้ีค่รอบคลุมชว่งเวลาดงักล่าว  

• การแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกตอ้ง 

เราจะปฏิบตัิตามค ารอ้งขอของลูกคา้เพื่อแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกตอ้งซ ึง่เราใชอ้ย่างแข็งขนั เชน่ ขอ้มูล 
ติดต่อหรอืขอ้มูลการช าระเงิน เราอาจก าหนดใหลู้กคา้ส ารองขอ้มูลขอ้กล่าวหาที่ไม่ถูกตอ้งตามเอกสารอสิระ 

คุณอาจปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณทางออนไลนด์ว้ยการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลทีคุ่ณไดป้้อนลงในแบบฟอ

รม์หรอืรายการขอ้มูลในชอ่งบนเว็บไซตข์องเราไวก้่อนหนา้นี  ้เมื่อน าเสนอ 

 

http://allaboutdnt.com/
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• การลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

ควรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ราบเท่าที่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการเก็บรกัษาไวเ้พื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เราจะปฏิบตั  ิ
ตามค ารอ้งขอของลูกคา้เพื่อลบขอ้มูลส่วนบุคคลในลกัษณะที่ไม่สามารถเชือ่มโยงอย่างสมเหตุสมผลกบับุคคล

ที่ระบุตวัตนไดอ้กีต่อไป ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของขอ้มูลที่ขอใหล้บ เราอาจตอ้งใชม้าตรการเพิ่มเติมเพื่อยืนยนั 
ตวัตนของคุณและการอนุญาตใหคุ้ณจ าหน่ายขอ้มูล ดว้ยเหตุผลดา้นการปฏิบตัิงาน การด าเนินการตามค ารอ้ง 
ขอใหล้บอาจตอ้งซงิโครไนซก์บัรอบการบ ารุงรกัษาขอ้มูลของสือ่จดัเก็บขอ้มูลและผูใ้หบ้รกิารที่เก ีย่วขอ้ง ลูกคา้ 
ควรตระหนักว่ากฎหมายคุม้ครองขอ้มูลภายในประเทศมกัจะก าหนดขอ้จ ากดัและขอ้ยกเวน้เพิ่มเตมิทีเ่ก ีย่วขอ้งก ั

บค ารอ้งขอใหล้บขอ้มูลลูกคา้ 

• การเพิกถอนความยินยอม การเลือกไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาด และการตดัสินใจโดยอตัโนมตัิ 

เราจะปฏิบตัิตามค ารอ้งขอของลูกคา้ในการเลือกไม่รบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของพวกเขาต่อไปในกรณีที ่

• เดมิพวกเขาไดใ้หค้วามยินยอมในการประมวลผลดงักล่าว ตวัอย่างจะรวมถึงการยกเลกิการติดตามจดหมายข่าว 
หรอืการเขา้รว่มในโปรแกรมและกจิกรรมต่าง ๆ 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมเกีย่วกบัพวกเขาจะถูกน าไปใชเ้พื่อการสื่อสารทางการตลาดโดยตรง 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมเกีย่วกบัพวกเขาจะถูกน ามาใชเ้พื่อประเมินหรอืเพื่อท าการตดัสนิใจเกีย่วกบัพวก

เขาและ (1) การตดัสินใจดงักล่าวมีศกัยภาพที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั และ (2) สรา้งขึน้โดยใชร้ะบบ 
อตัโนมตัิหรอือลักอรธิมึเท่านั้น  

สามารถดูการเช ือ่มโยงไปยงัเว็บไซตท์ีคุ่ณสามารถใชส้ิทธคิวามเป็นส่วนตวัของคุณในประเทศของคุณไดท้ี่น่ี  

โปรดทราบว่าในบางกรณี เชน่ การรบัฟังสื่อโซเชยีล เราไม่ใชผู่เ้ผยแพรข่อ้มูลส่วนบุคคลของคุณในคร ัง้แรกที่เราอาจเก็บ 
รวบรวมขอ้มูล เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใหเ้กยีรติสิทธิข์องคุณเกีย่วกบัสิ่งที่เราเก็บรวบรวม แต่เป็นความรบัผิดชอบ 
ของคุณที่จะติดต่อสื่อโซเชยีลหรอืเว็บไซตเ์พื่อใชส้ทิธิใ์นขอ้มูลของคุณตามทีก่ฎหมายทอ้งถิ่นอนุญาต 

• ไม่มีการตอบโตส้ าหรบัการใชส้ทิธคิวามเป็นส่วนตวั  

เราจะไม่ตอบโตบุ้คคลทีใ่ชต้วัเลอืกหรอืสทิธสิ่วนบุคคลในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตน อย่างไร 
ก็ตาม การไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่เราหรอือ านาจเพื่อประมวลผลขอ้มูลนั้นจะป้องกนัเราในบางสถานการณเ์พื่อจดัหา 
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารบางประการ หรอืเพื่อรวมคุณไวใ้นโปรแกรมหรอืกจิกรรม ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที ่
เกีย่วขอ้ง เราอาจจะมีการก าหนดราคา หรอืสนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกนัโดยขึน้อยู่กบัการเลอืกของคุณเพื่อใหเ้รา 
สามารถประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภทได  ้ เราตัง้เป้าหมายทีจ่ะแจง้เตอืนคุณในกรณีทีต่วัเลอืกของคุณเกีย่วกบัการ 
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเราจะส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหก้บัคุณ  

สทิธเิพิม่เตมิทีม่ ีอยู ่ภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่ (GDPR แคลฟิอรเ์นีย) 

ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมหรอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานที่ไดร้บัการดูแลจากบรษิทัภายใตก้ฎหมาย 

GDPR หรอื GDPR ของสหราชอาณาจกัร หรอืกฎหมายของสวติเชอรแ์ลนด  ์คุณมีสิทธิส์่วนบุคคลเพิ่มเติม (สิทธิข์อง 
เจา้ของขอ้มูล) ในการเขา้ถึงและขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกีย่วกบัคุณ และเพื่อควบคุมการใชข้อ้มูล 
ดงักล่าวของเรา สามารถดูรายละเอียดไดใ้นหนา้ความเป็นส่วนตวั GDPR ของเรา  

ผูอ้ยู่อาศยัในแคลิฟอรเ์นียทีเ่ป็นผูบ้รโิภคมีสิทธเิฉพาะในส่วนที่เก ีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่ธุรกจิต่าง ๆ เก็บรวบรวม 
เก ีย่วกบัพวกเขา สามารถดูรายละเอียดไดใ้นหนา้ สทิธิค์วามเป็นส่วนตวัของแคลิฟอรเ์นีย 

https://www.organon.com/privacy/contact/
https://www.organon.com/privacy/en/ccpa-notice/
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11. ความเป็นส่วนตวัของเด็ก 

โดยทั่วไปแลว้ เว็บไซตแ์ละทรพัยากรทางออนไลนข์องเราไม่ไดมุ้่งไปที่เด็ก และบรกิารออนไลนท์ีเ่ราน าเสนอไดร้บัการ 
ออกแบบมาส าหรบับุคคลที่มีอายุต ัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาตค ารอ้งขอขอ้มูลเกีย่วกบัยา บุคคลที่ขอ 
ขอ้มูลเกีย่วกบัยาจะตอ้งมีอายุ 18 ปีขึน้ไปแมว้่าจะระบุไวส้ าหรบัใชใ้นเด็กก็ตาม เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตไวเ้ป็นอย่างอื่น 

เราจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต ่ากว่า 13 ปี หรอืตามกฎหมายในทอ้งถิ่น โดยไม่ไดร้บัความยินยอม 
จากผูป้กครองที่สามารถตรวจสอบไดก้่อนการเก็บรวบรวม หากคุณเป็นพ่อแม่หรอืผูป้กครองและเช ือ่ว่าเราไดเ้ก็บรวบรวม 
ขอ้มูลจากบุตรหลานของคุณ โปรดติดต่อส านักงานคุม้ครองความเป็นส่วนตวัท ั่วโลกเพื่อรอ้งขอใหน้ าออกที ่

privacyoffice@organon.com 

ในบางคร ัง้ เว็บไซตแ์ละทรพัยากรทางออนไลนอ์ื่น ๆ ของเราอาจมีฟีเจอรเ์สรมิส าหรบัเด็ก เมื่อเราน าเสนอฟีเจอรด์งักล่าว 

เราจะด าเนินการตามขัน้ตอนที่เหมาะสมเพื่อรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองที่ตรวจสอบไดก้่อนที่จะมีการเก็บร

วบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากเด็ก 

12. ขอ้สงสยัและขอ้รอ้งเรยีน 

หากคุณมีขอ้สงสยัหรอืขอ้กงัวลเกีย่วกบัแนวปฏิบตัิเก ีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของเรา โปรดตดิต่อเราโดยใชข้อ้มูลการ 
ติดต่อทีก่  าหนดไวใ้นวรรคถดัไป หากเราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิท์ ี ่จะรอ้งเรยีนเกีย่วกบัวิธทีี่เรา 
จดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณกงัวลว่าเราไม่ปฏิบตัิตามนโยบายของเราหรอืไม่เคารพสิทธิค์วามเป็นส่วนตวั 
ของคุณ  

บุคคลเพือ่ตดิต่อเกีย่วกบัขอ้กงัวลดา้นความเป็นส่วนตวัและขอ้รอ้งเรยีนของคุณ 

 

หากคุณอาศยัอยู่ในประเทศใน EEA โปรดตดิต่อเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลใน EU ของบรษิทัทางอีเมลท์ี่ 

euprivacydpo@organon.com  

หากคุณอาศยัอยู่ในสหรฐัอเมรกิาหรอืประเทศอื่น ๆ นอกเขต EEA โปรดตดิต่อส านักงานคุม้ครองความเป็นส่วนตวัท ั่ว 
โลกของเราทางอีเมลที:่ privacyoffice@organon.com หรอืทางไปรษณียท์ี่: หวัหนา้เจา้หนา้ที่คุม้ครองความเป็น 
ส่วนตวั บรษิัท Organon & Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302 
หากคุณมีขอ้กงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัหรอืขอ้มูลที่ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

ซึง่เราไม่ไดเ้ขา้ไปด าเนินการอย่างน่าพึงพอใจ 

กรุณาติดต่อผูใ้หบ้รกิารศูนยแ์กไ้ขขอ้พิพาทฝ่ายทีส่ามซึง่มีส านักงานอยู่ในสหรฐัอเมรกิา (ไม่มีค่าใชจ้่าย) ไดท้ี ่

https://feedback-form.truste.com/watchdog/request  

พนักงานและผูร้บัจา้งตอ้งแจง้ใหส้ านักงานคุม้ครองความเป็นส่วนตวัทั่วโลกหรอืผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตัิธุรกจิที่ไดร้บัมอบหม

ายทราบโดยทนัทสี าหรบัขอ้สงสยั ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้กงัวลใด ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัแนวปฏิบตัดิา้นความเป็นส่วนตวัของ 
บรษิัทของเรา 

วธิกีารด าเนินการตามขอ้สอบถามและการรอ้งเรยีนใด ๆ 

เราจะทบทวนและสอบสวนขอ้สงสยั ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้กงัวลทัง้หมดที่เก ีย่วขอ้งกบัแนวปฏิบตัดิา้นความเป็นส่วนตวัของ 
เรา ไม่ว่าจะไดร้บัโดยตรงจากพนักงานหรอืบุคคลอื่น ๆ หรอืผ่านบุคคลที่สาม ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงตวัแทนความ 
รบัผิดชอบ หน่วยงานก ากบัดูแล และหน่วยงานรฐับาลอื่น ๆ หากคุณตดิต่อเราเพื่อเขา้ถึง แกไ้ข หรอืขอใหเ้ราลบขอ้มูล 
ส่วนบุคคล หรอืเพื่อใชส้ิทธอิื่น ๆ ทีคุ่ณอาจอยู่ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งในฐานะเจา้ของขอ้มูลหรอื 
ผูบ้รโิภค เราจ าเป็นตอ้งตรวจสอบว่าผูข้อไดร้บัอนุญาตใหท้ าการรอ้งขอดงักล่าว โดยทั่วไปแลว้ เราจะพยายามจบัคู่ช ือ่ 
และ/หรอือีเมลที่ใชท้ี่เกีย่วขอ้งกบัค ารอ้งขอของคุณกบัขอ้มูลในบนัทึกขอ้มูลของเรา ทัง้นี  ้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะของค ารอ้ง 
ขอและขอ้ก าหนดเพิ่มเตมิที่กฎหมายทอ้งถิ่นก าหนด เราอาจจ าเป็นตอ้งตรวจสอบจุดขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหเ้ป็นไปตาม 

mailto:euprivacydpo@organon.com
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
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ระดบัความแน่นอนทางกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการตามค ารอ้งขอของคุณ เรามุ่งม ั่นที่จะใหค้ าตอบที่เป็นลายลกัษณ  ์
อกัษรภายในระยะเวลาสีส่ ิบหา้ (45) วนันับจากวนัที่ไดร้บัการตดิต่อจากคุณหรอืก่อนหนา้นี  ้หากจ าเป็นในฐานะเร ือ่งทาง 
กฎหมาย เราจะอปัเดตใหคุ้ณทราบหากเราไม่สามารถตอบกลบัไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนั และหากจ าเป็นโดยกฎหมาย 
คุม้ครองขอ้มูลที่เก ีย่วขอ้ง ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมแก่คุณ เชน่ สาเหตุของความล่าชา้และเมื่อเราคาดว่าจะด าเนินการตอบกลบั 
ใหเ้สร็จสิน้ หรอืเหตุผลที่เราไม่สามารถด าเนินการตามค ารอ้งขอของคุณได  ้ และคุณมีทางเลือกเพิ่มเติมเพื่ออุทธรณค์ า 
ตดัสินของเราหรอืไม่ เราอาจขยายระยะเวลาการตอบกลบัจากเดมิสี่ส ิบหา้ (45) วนัไปอกีสี่ส ิบหา้ (45) วนั 

สทิธทิีจ่ะรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานก ากบัดูแลหรอืเพือ่แสวงหาการชดใชท้างกฎหมาย 

หากมีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราอยู่ภายใต  ้ GDPR คุณมีสิทธทิีโ่ดยเฉพาะเพื่อแสวงหาการชดใช  ้
ทางกฎหมายจากทางรฐั 

คุณอาจยื่นขอ้รอ้งเรยีนกบัหน่วยงานก ากบัดูแลทีม่ ีความสามารถในทอ้งถิ่นหากคุณเช ือ่ว่าแนวปฏิบตัิดา้นความเป็นส่วน

ตวัของเราหรอืการด าเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัของคุณจะละเมิดสิทธขิองคุณในฐานะเจา้ของขอ้มูลภายใต  ้ GDPR 

สามารถดูรายการของหน่วยงานที่เก ีย่วขอ้งซ ึง่ท าหนา้ที่เป็นหน่วยงานก ากบัดูแลและทีอ่ยู่ไดท้ี่นี่: สมาชกิของเรา | 

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลของยุโรป European Data Protection Board (europa.eu)  

คุณยงัสามารถด าเนินการเพื่อบงัคบัใชส้ิทธิเ์จา้ของขอ้มูลของคุณในศาลของประเทศ EEA (1) ทีคุ่ณอาศยัอยู่ หรอื (2) 

เมื่อหน่วยงานทีร่บัผิดชอบส าหรบักจิกรรมการประมวลผลที่ก่อใหเ้กดิการปฏิบตัติามขอ้ก าหนดของคุณมีการจดัต ัง้เพื่อว ั

ตถุประสงคข์อง GDPR เพื่อหลกีเลี่ยงขอ้สงสยั ไม่มีสิ่งใดในที่นีท้ ี ่จะด าเนินการตามความยินยอมต่อเขตอ านาจศาลทั่วไป 
หรอืเขตอ านาจศาลพิเศษโดยกจิการของ Organon ใด ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไวโ้ดยเฉพาะโดยขอ้ 79 ของ GDPR  

สิทธิข์องคุณในการยื่นขอ้รอ้งเรยีนหรอืฟ้องรอ้งยงัมีใหส้ าหรบัคุณ หากคุณพยายามบงัคบัใชส้ิทธิข์องคุณในฐานะผูร้บั 
ผลประโยชนท์ีเ่ป็นบุคคลทีส่ามทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยใชข้อ้สญัญามาตรฐาน 

13. ขอ้เบ็ดเตล็ดและการปรบัปรุงแกไ้ข 

เราขอสงวนสิทธิใ์นการแกไ้ข เพิ่ม หรอืน าบางส่วนของการประกาศนีอ้อกไดต้ลอดเวลาโดยการเผยแพรป่ระกาศที่ไดร้บั 
การปรบัปรุงแลว้ในเว็บไซตข์องเราที่ https://organon.com/privacy การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบงัคบัใช  ้ณ เวลาที ่
ตีพิมพ ์เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น  

14. สทิธคิวามเป็นส่วนตวัของ GDPR 

GDPR ก าหนดมาตรฐานการรบัผิดชอบส าหรบัคู่กรณีที่ก าหนดวิธกีารและจุดประสงคข์องการด าเนินการใด ๆ ที ่
เก ีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในนามของพวกเขา  เหนือสิ่งอื่นใด 

GDPR หา้มมิใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอ านาจทางกฎหมายเฉพาะ  (พืน้ฐานทางกฎหมาย) ต่อไปนีเ้ป็น 
ภาพรวมของพืน้ฐานทางกฎหมายที่เรามกัใช ้ 

พืน้ฐานทางกฎหมายที่อนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

• ความยินยอม  

ธุรกจิของเราที่อยู่ภายใต  ้GDPR ขึน้อยู่กบัความยินยอมของเจา้ของขอ้มูล ในกรณีส่วนใหญ่เมื่อเรามีส่วนรว่ม 
โดยตรงกบับุคคล เชน่ เพื่อรวบรวมขอ้มูลตดิต่อของพวกเขาหรอืเพื่อเขา้ถึงกจิกรรมทางการตลาด เชน่ การส่ง 
เอกสารส่งเสรมิการขาย อาจมีการแสดงความยินยอมอย่างชดัแจง้ เชน่ โดยการท าเคร ือ่งหมายที่ชอ่งหรอืโดย 
วิธกีารอื่นที่ส่งสญัญาณถึงเราอย่างชดัเจนว่าบุคคลนั้นต ัง้ใจที่จะอนุญาตใหเ้ราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เรา 
จะพยายามท าใหช้ดัเจนเมื่อใดก็ตามที่เรารอ้งขอความยินยอมจากคุณและบนัทกึความยินยอมของคุณในบนัทกึ

ของเรา  

https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://www.organon.com/privacy
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คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณไดต้ลอดเวลาโดยการตดิต่อส านักงานคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของ

คุณที่มีหนา้ทีร่บัผิดชอบในประเทศทีอ่ยู่อาศยัของคุณ การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่คุณ 
จะแจง้ใหเ้ราทราบเกีย่วกบัการเพิกถอนความยินยอมของเราจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเพิกถอนนั้น  

ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลที่ละเอียดอ่อน เชน่ ขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัสุขภาพ จะตอ้งมีความ 
เฉพาะเจาะจงและชดัแจง้ เราจะพยายามสือ่สารถึงลกัษณะของค าขอของเราอย่างชดัเจนหากเราขอใหท้่านให  ้
ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลที่ละเอียดอ่อน  

• การปฏิบตัติามสญัญา 

GDPR 

อนุญาตใหเ้ราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จ าเป็นเพื่อเตรยีมหรอืปฏิบตัิตามสญัญากบัคุณหรอืกบั

บุคคลทีส่ามซึง่เราก าลงัท าตามค ารอ้งขอของคุณ กรณีทั่วไปจะเกีย่วขอ้งกบัการติดต่อของเรากบัซพัพลาย 
เออรแ์ละผูร้บัจา้ง แต่ยงัรวมถึงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบางประการในการท างานของเราในฐานะนายจา้ง  

เชน่ เมื่อเราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อจ่ายเงินเดือนหรอืบรหิารจดัการผลประโยชน ์

• การปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย 

ในหลายกรณี กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เชน่ ระเบียบขอ้บงัคบัทางภาษี หรอืกฎหมายตรวจคนเขา้ 
เมืองหรอืประกนัสงัคมก าหนดใหเ้ราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เรายงัอาจตอ้งรายงานเหตุการณ  ์
บางอย่างเกีย่วกบัประสทิธภิาพหรอืความปลอดภยัของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของเราต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 

นอกจากนี  ้ เราอาจถูกบงัคบัใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรฐัและบุคคลทีส่ามในบรบิทของการ 
สอบสวนและกระบวนการทางกฎหมาย 

• ผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย  

ในหลายกรณี เราอาศยัการอนุญาตใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อด าเนินการตามผลประโยชนท์ี่ชอบดว้ย 
กฎหมายของบรษิัท เชน่ เมื่อเราพฒันาและขยายธุรกจิของเราหรอืท าการตลาดผลิตภณัฑห์รอืบรกิารของเรา 

เราใชพ้ืน้ฐานทางกฎหมายนีเ้พื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หากไม่สามารถด าเนินการไดห้รอืไม่อนุญาตให  ้
ไดร้บัความยินยอมจากคุณ และไม่มีอ านาจทางกฎหมายอื่นใดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ในแต่ละกรณี 

เราจะท าการวิเคราะหเ์พื่อรบัรองว่าผลประโยชนค์วามเป็นส่วนตวัของบุคคลที่ไดร้บัผลกระทบไดร้บัการคุม้ครอง 

เมื่อใดก็ตามที่เราอาศยัผลประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมายของเราเป็นเหตุผลในการประมวลผล คุณมีสทิธิพ์ิเศษ 
ตามหวัขอ้ขอ้มูลทีร่ะบุไวด้า้นล่าง เราจะไม่ประมวลผลขอ้มูลที่ละเอียดอ่อน เชน่ ขอ้มูลที่เก ีย่วขอ้งกบัสุขภาพบน 
พืน้ฐานของผลประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมาย 

• พืน้ฐานทางกฎหมายอื่น 

ขา้งตน้เป็นเพียงภาพรวมที่มีพืน้ฐานทางกฎหมายทั่วไปที่เราใช  ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการวิจยัทาง 
วิทยาศาสตรแ์ละกฎหมายการจา้งงาน กฎหมายระดบัชาติของประเทศสมาชกิของสหภาพยุโรปแต่ละประเทศ 
เสนอการอนุญาตตามกฎหมายเพิ่มเติมส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

สทิธิส์่วนบุคคล (สทิธิข์องเจา้ของขอ้มูล) 

• สิทธใินการด าเนินการ  

นอกเหนือจากทางเลือกส าหรบัลูกคา้ในการเขา้ถึงและควบคุมการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ  GDPR ใหส้ิทธิ ์
เฉพาะแก่บุคคลที่เก ีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่เรยีกว่าสิทธิข์องเจา้ของขอ้มูล หากคุณเช ือ่ว่าเราก าลงั 
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ เก ีย่วกบัคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกคา้หรอืไม่ก็ตาม คุณสามารถใชส้ิทธิท์ี ่อธบิาย 
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ไวด้า้นล่างโดยใชแ้บบฟอรม์นี  ้ หรอืแบบฟอรม์ในหนา้การติดต่อในทอ้งถิ่นของเราทีม่ ีใหบ้รกิารในภาษาของ 
ประเทศใน EEA ที่เราด าเนินธุรกจิ  

เราจะตอบกลบัค ารอ้งขอของคุณภายในหนึ่งเดือนนับจากที่เราไดร้บัค ารอ้งขอของคุณ ไม่ว่าจะโดยการกรอก 
ค ารอ้งขอของคุณหรอือธบิายเหตุผลที่เราตอ้งการเวลามากขึน้หรอืไม่อาจด าเนินการตามค ารอ้งขอของคุณบาง

ส่วนหรอืท ัง้หมดได  ้ เราอาจขยายเวลาตอบกลบัออกไปอีกสูงสุดสองเดือน ในกระบวนการตอบกลบัของเรา เรา 
จะตอ้งตรวจสอบว่าคุณเป็นบุคคลทีม่ีขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นหวัขอ้ในค ารอ้งขอของคุณหรอืไม่  

• ขอ้มูลเพิ่มเตมิและสิทธใินการเขา้ถึง  

คุณมีสทิธทิี่จะทราบว่า: 

❖  แหล่งขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณที่เก็บรวบรวมจากบุคคลทีส่าม และ  

❖ ประเภทของบุคคลที่สามที่ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดร้บัการแบ่งปันดว้ย  

❖ ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกใชเ้พื่อการตดัสินใจโดยอตัโนมตัิหรอืไม่ รวมถึงการจดัท าโปรไฟล  ์และ  

❖ ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดร้บัการถ่ายโอนไปยงัผูร้บัในประเทศนอก  EEA ที่ยงัไม่พบว่ามีการ 
คุม้ครองขอ้มูลที่เทียบเท่ากบั GDPR ในกรณีดงักล่าว เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบเกีย่วกบัมาตรการของ 
เราเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทีส่่งออก 

❖ คุณมีสทิธิต์รวจสอบส าเนาของเอกสาร (SCC หรอืเอกสารการโอนขอ้มูลอื่น ๆ) ที่เราใชเ้พื่อควบคุม 
การส่งออกขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูร้บัในประเทศทีส่าม เราจะแกไ้ขส าเนาดงักล่าวในขอบเขตทีก่าร 
เปิดเผยอาจเป็นอนัตรายต่อสิทธิข์องบุคคลอื่นหรอืผลประโยชนข์องเราในการคุม้ครองขอ้มูลทีเ่ป็นก

รรมสทิธิห์รอืทีเ่ป็นความลบั หรอืความลบัทางการคา้ 

• สิทธใินการแกไ้ข  

นอกจากตวัเลือกทีม่ ีใหก้บัลูกคา้แลว้ เราจะปฏิบตัิตามค ารอ้งขอทัง้หมดเพื่อแกไ้ขหรอืเสรมิขอ้มูลส่วนบุคคล 
ของคุณที่ไม่ถูกตอ้งหรอืลา้สมยั 

• สิทธใินการลบออก  

คุณมีสทิธิท์ี ่จะส ั่งใหเ้ราลบขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก ีย่วขอ้งกบัคุณที่เราประมวลผล ในบางกรณี เราไดร้บั 
อนุญาตใหป้ฏิเสธค ารอ้งขอดงักล่าว ตวัอย่างเชน่ หากขอ้มูลทีเ่ป็นปัญหายงัคงมีความจ าเป็นส าหรบั 
วตัถุประสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวม หรอืหากการลบขอ้มูลดงักล่าวจะละเมิดสทิธิบ์างประการ 
ของบุคคลอื่น 

• สิทธใินการจ ากดัการประมวลผล 

ในบางกรณี ตวัอย่างเชน่ ในขณะที่เราก าลงัตรวจสอบการเรยีกรอ้งของคุณว่าเราไดป้ระมวลผลขอ้มูลที่ไม่ 
ถูกตอ้งเกีย่วกบัคุณ หรอืหากเราก าลงัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบนพืน้ฐานของการแสวงหาผลประโยชนท์ี ่
ชอบดว้ยกฎหมายของเรา และคุณคดัคา้นการประมวลผลดงักล่าว เราจะจ ากดัการประมวลผลดงักล่าวที่ ค ารอ้ง 
ขอของคุณจนกว่าเราจะเสร็จสิน้การตรวจสอบของเรา 

• สิทธิใ์นการเคลือ่นยา้ยขอ้มูล 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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ตามค ารอ้งขอของคุณ เราจะจดัเตรยีมชดุขอ้มูลที่ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัขอ้มูลที่เราก าลงั 
ด าเนินการในรูปแบบทีม่ีโครงสรา้งที่เคร ือ่งอ่านได  ้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการถ่ายโอนไปยงับุคคลอื่นทีคุ่ณ 
ก าหนด  

• สิทธิใ์นการคดัคา้นการประมวลผลต่อ 

ในกรณีเฉพาะ คุณมีสิทธทิี่จะคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณทีช่อบดว้ยกฎหมายของเรา 

หากคุณเชือ่ว่าสถานการณส์่วนบุคคลของคุณเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายเกนิผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายของ

เราในการประมวลผลขอ้มูลของคุณ ซึง่จะรวมถึง: 

❖ การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยพิจารณาจากการแสวงหาผลประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมาย หรอื 

❖ การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณเพื่อวตัถุประสงคท์างวิทยาศาสตร  ์ ประวตัิศาสตร  ์ หรอื 
ทางสถิติโดยอาศยับทบญัญตัิทางกฎหมายที่อนุญาตใหเ้ราท าไดโ้ดยไม่ตอ้งรบัความยินยอมจากคุ

ณหรอืพืน้ฐานทางกฎหมายอื่นใด  

ในกรณีเหล่านั้น 

เราจะหยุดกจิกรรมการประมวลผลของเราจนกว่าเราจะตดัสินใจว่าเราจะสามารถปกป้องผลประโยชนข์องคุณผ่า

นมาตรการเพิ่มเตมิเพื่อปกป้องคุณและแจง้ใหคุ้ณทราบเกีย่วกบัสิง่ที่เราคน้พบก่อนที่จะด าเนินกจิกรรมการประ

มวลผลของเราต่อหรอืไม่  

• สิทธใินการคดัคา้นการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัการตลาดทางตรง 

หากเราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดทางตรง คุณสามารถส ั่งเราไดต้ลอดเวลาใหห้ยุดการใชข้อ้มูล 
ของคุณเพื่อจุดประสงคน์ั้น รวมถึงการท าโปรไฟลท์ีเ่ก ีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางการตลาดดงักล่าว  

• สิทธทิี่เช ือ่มต่อกบัการตดัสินใจแบบอตัโนมตัิ 

เราจะไม่ท าการตดัสินใจตามการตดัสินใจอตัโนมตัิทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อคุณ เวน้แต่จ าเป็นส าหรบั 
การเขา้รว่มหรอืการปฏิบตัติามสญัญากบัคุณ หรอืเมื่อคุณใหค้วามยินยอมโดยเฉพาะของคุณ 

เพื่อปกป้องคุณในกรณีที่เราท าการตดัสินใจโดยอาศยัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยอตัโนมตัิซ ึง่

ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางกฎหมายหรอืส าคญัอื่น ๆ กบัคุณ คุณมีสิทธิด์งัต่อไปนี :้ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่การแทรกแซง 
ของมนุษย ์ เพื่อแสดงมุมมองของคุณ เพื่อรบัค าอธบิายของการตดัสินใจทีเ่กดิขึน้หลงัจากการประเมิน และเพื่อ 
ทา้ทายการตดัสินใจดงักล่าว 
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15. อภิธานศพัทด์า้นความเป็นส่วนตวั 

 

การไม่เปิดตวัตน 

การเปลี่ยนแปลง การตดัทอน การลบลา้ง หรอืการแกไ้ขอื่น ๆ หรอืการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใหไ้ม่สามารถใช  ้
เพื่อระบุ คน้หาต าแหน่ง หรอืติดต่อบุคคลได  ้ไม่ว่าจะโดยล าพงัหรอืรว่มกบัขอ้มูลอื่น ๆ 

 

บรษิทั 

บรษิัท Organon & Co. ผูส้ ืบทอด บรษิัทย่อย และแผนกต่าง ๆ ทั่วโลก ยกเวน้การรว่มทุนที่บรษิทัของเราเป็นคู่สญัญา 

 

การถอดรหสั 

การน าตวัระบุส่วนบุคคลโดยตรงและโดยออ้มออก มกัจะรกัษาขอ้มูลการระบุตวัตนดัง้เดมิไวต้่างหาก 

 

กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ ระเบียบขอ้บงัคบั และค าส ั่งความคิดเห็นทีบ่งัคบัใชท้ ัง้หมดในประเทศที่บรษิัทของเราด าเนินการหรอื 
ที่ขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้บัการประมวลผลโดยหรอืในนามของบรษิทัของเรา ซึง่รวมถึงกรอบความเป็นส่วนตวัท ัง้หมดที ่
บรษิัทของเราไดร้บัการอนุมตัหิรอืไดร้บัการรบัรองรวมถึงกฎเกณฑค์วามเป็นส่วนตวัขา้มพรมแดน ("CBPR") ของความ 
รว่มมือทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก (“APEC”) 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลที่เก ีย่วขอ้งกบับุคคลทีร่ะบุตวัตนและสามารถระบุตวัตนได ้ รวมถึงขอ้มูลที่ระบุถึงตวับุคคลหรอืทีส่ามารถใชเ้พื่อระบุ 

คน้หา ติดตาม หรอืติดต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ขอ้มูลส่วนบุคคลรวมถึงขอ้มูลที่ระบุตวัไดโ้ดยตรง เชน่ ชือ่ หมายเลข 
ประจ าตวั หรอืต าแหน่งงานเฉพาะ และขอ้มูลทีร่ะบุตวัไดท้างออ้ม เชน่ วนัเกดิ ตวัระบุอุปกรณพ์กพาหรอือุปกรณ  ์
สวมใส่เฉพาะ หมายเลขโทรศพัท  ์ ตลอดจนขอ้มูลที่มีรหสั ตวัระบุออนไลน  ์ เชน่ ที่อยู่ IP หรอืกจิกรรม พฤตกิรรม 

หรอืความชอบส่วนบุคคลใด ๆ ทีอ่าจเก็บรวบรวมเพื่อใหบ้รกิารหรอืผลติภณัฑ ์

 

เหตุการณค์วามเป็นส่วนตวั 

การละเมิดนโยบายนี  ้หรอืกฎหมายการคุม้ครองความเป็นส่วนตวั หรอืขอ้มูลที่เป็นความเป็นส่วนตวั รวมถึงเหตุการณก์าร 
รกัษาความปลอดภยั การพิจารณาว่าเหตุการณด์า้นความเป็นส่วนตวัเกดิขึน้หรอืไม่และควรยกระดบัเป็นการละเมิด 
ขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืไม่ ใหก้ระท าโดยส านักงานคุม้ครองความเป็นส่วนตวัทั่วโลก ฝ่ายบรหิารความเสี่ยงดา้นเทคโนโลย  ี
ธุรกจิ (BTRM) และฝ่ายกฎหมาย 

 

การประมวลผล 

การด าเนินงานหรอืการชดุการปฏิบตัิงานเกีย่วกบัขอ้มูลเกีย่วกบัผูค้น ไม่ว่าจะเป็นวิธกีารอตัโนมตัิ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดั 
เพียงการเก็บรวบรวม การบนัทกึ การจดัการองคก์ร การจดัเก็บ การเขา้ถึง การปรบัเปลี่ยน การดึงขอ้มูล การให  ้
ค าปรกึษา การใชง้าน การประเมิน การวิเคราะห  ์ การรายงาน การแบ่งปัน การเปิดเผย การเผยแพร  ่ การส่ง การท าให  ้
พรอ้มใชง้าน การจดัต าแหน่ง การรวมกนั การบล็อก การลบ การลบออก หรอืการท าลาย 

 

การละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

การละเมิดความปลอดภยัที่น าไปสู่การท าลายโดยไม่ไดต้ ัง้ใจหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง 

การเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรอืการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืความเช ือ่ที่สมเหตุสมผลของบรษิัทของเราในเร ือ่ง 
เดียวกนั การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยหรอืในนามของบรษิทัของเราโดยไม่มีเจตนาที่จะละเมิดนโยบายนีไ้ม่ถือเป็นการ 
ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยที่ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เขา้ถึงนั้นจะถูกใชเ้พิ่มเตมิและเปิดเผยต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากนโยบาย 
นี เ้ท่านั้น 
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เหตุการณด์า้นการรกัษาความปลอดภยั 

เหตุการณด์า้นความปลอดภยัของขอ้มูลประกอบดว้ยเหตุการณด์า้นความปลอดภยัของขอ้มูลทีไ่ม่ตอ้งการหรอืไม่คาดคิ

ดอย่างนอ้ยหนึ่งเหตุการณ  ์ซึง่อาจส่งผลต่อความปลอดภยัของขอ้มูลและท าใหก้ารด าเนินธุรกจิอ่อนแอหรอืแย่ลง 

 

ขอ้มูลทีล่ะเอยีดอ่อน 

ขอ้มูลประเภทใดก็ตามเกีย่วกบับุคคลทีม่ีความเสี่ยงโดยธรรมชาตขิองความเสียหายที่อาจเกดิขึน้ต่อบุคคล รวมถึงขอ้มูล 
ที่กฎหมายก าหนดว่ามีความละเอียดอ่อน ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูลที่เก ีย่วขอ้งกบัสุขภาพ พนัธุกรรม ชวีมิต ิ

เช ือ้ชาต ิ ชาติพนัธุ ์ ศาสนา ความคดิเห็นหรอืความเช ือ่ทางการเมืองหรอืปรชัญา ประวตัิอาชญากรรม 

ขอ้มูลต าแหน่งทางภูมิศาสตรท์ี่แม่นย า หมายเลขธนาคารหรอืบญัชกีารเงินอื่น ๆ หมายเลขประจ าตวัที่ออกโดยรฐับาล 

เด็กที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ วถิีทางเพศ รสนิยมทางเพศ สงักดัสหภาพแรงงาน ประกนัภยั ประกนัสงัคม และผลประโยชนอ์ืน่ 

ๆ ที่นายจา้งหรอืรฐับาลมอบให ้


