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Stanley Black & Decker, Inc.  

ประกาศความเป็นสว่นตวัของผูส้มคัร 

อปัเดตลา่สุด: กนัยายน 2022 

Stanley Black & Decker, Inc. ร่วมกับหน่วยงานในเครอื ซึง่รวมถงึบรษัิททีค่ณุสมัครงาน (เรยีกรวมกันวา่ 

“Stanley Black & Decker”, “SBD”, “เรา”, “ของเรา”) ใหค้วามส าคัญกับความไวว้างใจของคณุ 

และมคีวามมุง่มั่นในการจัดการ ใชง้าน 

และคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยความรับผดิชอบ ประกาศความเป็นสว่นตัวของผูส้มัครฉบับนี้ (“ประกาศ”) 

อธบิายแนวปฏบัิตขิองเราเกีย่วกับการเก็บรวบรวม การใชง้าน และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ 

ทีเ่ก็บรวบรวมระหวา่งกระบวนการสมัครงานหรอืการฝึกงาน (ไมว่่าทางออนไลนห์รอืออฟไลน์) 

หรอืผา่นหัวขอ้อาชพีของเว็บไซตข์องเรา (ซึง่อยู่ที ่ อาชพี | Stanley Black & Decker 

(stanleyblackanddecker.com)) (“ไซตอ์าชพี”) (เรยีกรวมกันว่า “เอกสารประกอบการสมคัร”) 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่ง่บนเว็บไซตอ์ืน่ ๆ ของ Stanley Black & Decker 

หรอืสง่ผา่นทางการใชผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารของเรา 
จะถกูใชโ้ดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นสว่นตัวในท่ัวโลกของ Stanley Black & Decker 

ทางออนไลน์ท่ัวไปของเรา โปรดทราบว่าประกาศฉบับนี้ใชไ้ม่ไดกั้บเว็บไซต ์ บรกิาร 

หรอืแอปพลเิคชนัของบุคคลภายนอก  

1. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเก็บรวบรวม 

เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากคณุโดยเกีย่วขอ้งกับการสมัครของคณุ เพือ่วัตถปุระสงคข์องประกาศฉบับนี้ “ขอ้ 
มลูสว่นบคุคล” หมายถงึ ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลธรรมดาทีม่กีารระบตุัวตนหรอืสามารถระบตุัวตนได ้ โดยรวมถงึ 
ขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้มูลสว่นตัวใด ๆ ตามทีก่ าหนดไวภ้ายใตก้ฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบบังคับเกีย่วกับการ 
คุม้ครองความเป็นสว่นตัวหรอืขอ้มลู (“กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั”)  

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราใชร้ะหว่างกระบวนการสมัครและการรับสมัครงาน อาจรวมถงึ: 

ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมหรอืไดร้ับจากคณุ 

• ขอ้มลูตดิตอ่: ชือ่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ทีอ่ยู่อเีมล และขอ้มลูตดิตอ่อืน่ ๆ 

• เอกสารประกอบการสมคัร: ประวัตยิอ่ และจดหมายแนะน า 

• ขอ้มลูประจ าตวัประชาชน: หมายเลขประกันสังคม หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

หมายเลขประจ าตัวของรัฐ หรอืขอ้มลูประจ าตัวประชาชนทีค่ลา้ยคลงึกัน 

• ประสบการณ์: งานกอ่นหนา้ ประสบการณ์เชงิปฏบัิตแิละอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การศกึษา: การศกึษา รวมทัง้ระดับ ประเภท สาขาวชิา ปรญิญา อนุปรญิญาและประกาศนียบัตร 

และสถาบัน 

• ต าแหนง่ทีส่นใจ: ต าแหน่ง บทบาทและโอกาสทีส่นใจ และต าแหน่งทีเ่สนอ ถา้ม ี

• ทกัษะ: ทักษะ ภาษา และความเชีย่วชาญอืน่ ๆ  

• หนงัสอืรบัรอง: ใบอนุญาต ใบอนุญาตท างาน และหนังสอืรับรองทางวชิาชพีและอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับงาน 

• รายละเอยีดบคุคลอา้งองิ: ขอ้มลูเกีย่วกับบุคคลอา้งองิทีคุ่ณแจง้  

• ขอ้มลูบญัชอีอนไลน:์ ชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านในการเขา้ถงึไซตอ์าชพี และขอ้มูลระบุการสมัคร 

• ขอ้มลูอุปกรณ์: 

ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมโดยอัตโนมัตเิกีย่วกับประเภทของอุปกรณ์ทีเ่ขา้ถงึและใชง้านไซตอ์าชพี 

ชือ่ระบบปฏบัิตกิารและเวอรช์นัของอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึไซตอ์าชพี ผูผ้ลติอปุกรณ์ 
เวอรช์นัของแอปพลเิคชนัทีเ่ขา้ถงึบนอปุกรณ์ของคณุ ID อุปกรณ์ ทีอ่ยู ่IP 

และขอ้มลูต าแหน่งทางภมูศิาสตร ์

• ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์และการคดักรองทางโทรศพัท ์

https://www.stanleyblackanddecker.com/careers
https://www.stanleyblackanddecker.com/careers
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• ขอ้มลูประชากร 

• การก าหนดลกัษณะการสือ่สาร: วธิกีารสือ่สารและภาษาทีเ่ลอืกทีจ่ะใช ้ 

• การเฝ้าตดิตามในสถานที:่ การเฝ้าตดิตามส านักงานของเราและอาคารสถานทีข่องสถานทีท่ างานอืน่ ๆ 

ทางอเิล็กทรอนกิส ์ (รูปภาพและวดิโีอ) โดยเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบั้งคับและนโยบายภายใน เชน่ 

การเฝ้าตดิตามจุดทีเ่ป็นทางเขา้ภายในและภายนอกและพืน้ทีส่ว่นกลาง 

• ขอ้มลูกจิกรรม: ขอ้จ ากัดดา้นอาหาร รายละเอยีดการเดนิทางและทีพ่ัก 

บัตรประจ าตัวทีภ่าครัฐออกใหเ้พือ่เขา้ถงึสถานทีท่างกายภาพของเรา และรายละเอยีดอืน่ ๆ 

เฉพาะการสมัภาษณ์ การประชมุ หรอืกจิ 
กรรมอืน่ ๆ 

• การอนุญาตใหท้ างาน: สถานะการอนุญาตใหท้ างาน และวซีา่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้มูลการเขา้เมอืงอืน่ ๆ 

และ 

• ขอ้มลูอืน่ ๆ: ขอ้มูลอืน่ใดทีค่ณุเลอืกทีจ่ะแจง้ตอ่เรา (เชน่ ความตอ้งการในการจา้งงาน 

ความเต็มใจในการยา้ยสถานทีท่ างาน เงนิเดอืนปัจจุบัน เงนิเดอืนทีต่อ้งการ รางวัล 

หรอืสมาชกิภาพในวชิาชพี) 

โปรดทราบวา่เราอาจขอใหค้ณุแจง้ขอ้มลูทีอ่าจถอืวา่เป็นขอ้มูลทีล่ะเอยีดอ่อน เชน่ เชือ้ชาต/ิชาตพิันธุต์น้ก าเนดิ  

เพศภาวะ และความทพุพลภาพของผูส้มัครของเรา (“ขอ้มลูความหลากหลาย”) เพือ่การตดิตามโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกัน 

หรอืขอ้มูลเกีย่วกับประวัตอิาชญากรรมของคุณ (“ประวัตอิาชญากรรม”) 

เราจะกระท าเชน่นัน้ก็ต่อเมือ่กฎหมายทีใ่ชบั้งคับอนุญาตใหท้ าได ้

และจะปฏบัิตติามขอ้จ ากัดในการประมวลผลทีใ่ชบั้งคับทัง้หมดทีเ่กีย่วเนื่องกับการประมวล 
ผลขอ้มลูดังกล่าว ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้ เราจะขออนุญาตอย่างชดัแจง้จากคุณ เมือ่มกีารประมวลผลขอ้มลูสว่น 
บคุคลทีล่ะเอยีดอ่อนใด ๆ ของคณุ โดยเกีย่วขอ้งกับการสมัครงานของคณุ มฉิะนัน้ 

เราขอใหคุ้ณหลกีเลีย่งการสง่ขอ้มูลทีอ่าจเขา้ข่ายขอ้มลูทีล่ะเอยีดอ่อนภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบั้งคับ 

ยกเวน้ในกรณีทีข่อ้มลูดังกล่าวมคีวามจ าเป็นตาม 
กฎหมาย  

ขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นอาจรวมถงึเชือ้ชาต ิ ศาสนา ชาตพิันธุ ์ สญัชาตหิรอืถิน่ทีถ่อืสญัชาต ิ อายุ อัตลักษณ์ทางเพศ 

ชวีติทางเพศหรอืการปฏบัิตทิางเพศหรอืรสนยิมทางเพศ สถานภาพสมรส ขอ้มูลทางการแพทยห์รอืสขุภาพ 

(รวมถงึสถานะความทพุพลภาพ) ขอ้มลูพันธกุรรมหรอืชวีมติ ิ แมแ่บบชวีมติ ิ ความเชือ่ทางการเมอืงหรอืปรัชญา 

สมาชกิภาพพรรคการเมอืงหรอืสหภาพแรงงาน สถานะการเป็นทหารผา่นศกึ ขอ้มูลการตรวจสอบภมูหิลัง 
ขอ้มลูการพจิารณาคด ี เชน่ ประวัตอิาชญากรรม หรอืขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนนิคดทีางศาลหรอืการปกครองอืน่ ๆ 

ขอ้มลูการเงนิและบัญชธีนาคาร ขอ้มลูประจ าตัวสว่นบคุคล หรอืขอ้มลูต าแหน่งทีต่ัง้ทีแ่น่นอน ทัง้นี้ 

ขึน้อยู่กับกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ  

 

 

ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมโดยใชคุ้กกีแ้ละเว็บเทคโนโลยอีืน่ ๆ 

เราอาจใช ้ “คุกกี”้ และเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกันบนไซตอ์าชพี ร่วมกับผูใ้หบ้รกิารของเรา 

เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูบางอยา่ง โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิในนโยบายคุกกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกันของเรา  

ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมจากแหลง่อืน่ ๆ 

ตลอดการพจิารณาเอกสารประกอบการสมัครของคณุ เราอาจขอรับขอ้มูลเกีย่วกับคณุจากแหลง่อืน่ ๆ ภายในขอบเขต 
ทีก่ฎหมายทีใ่ชบั้งคับอนุญาต ขอ้มลูดังกล่าวอาจรวมถงึ: 

• ขอ้มลูอา้งองิ: รายละเอยีดเกีย่วกับประสบการณ์ การศกึษา ทักษะ และขอ้มลูอืน่ ๆ 

ทีม่อียูใ่นจดหมายอา้งองิหรอืไดร้ับจากบุคคลอา้งองิในทางอืน่ ๆ  

• ประวตักิารศกึษา: ใบรับรองผลการเรยีน ประกาศนียบัตร และหนังสอืรับรองการเขา้เรยีน การตรวจยนืยัน 

หรอืสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกันจากสถาบันการศกึษาทีคุ่ณเขา้เรยีน 

• หนว่ยงานทีอ่อกใบอนุญาต/หนงัสอืรบัรอง: การลงทะเบยีนกับหน่วยงานทีอ่อกใบอนุญาตวชิาชพี  

https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy/cookie-notice


DCACTIVE-68890236.2 

 

 

3 

 

• ทะเบยีนประวตัอิาชญากรรม: รายละเอยีดเกีย่วกับประวัตอิาชญากรรม เมือ่กฎหมายทีใ่ชบั้งคับอนุญาต  

• สถานะการเขา้เมอืง: รายละเอยีดเกีย่วกับสถานะการเขา้เมอืงจากหน่วยงานในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  

• รายงานเครดติ: รายงานเกีย่วกับประวัตเิครดติและการลม้ละลายทีเ่กีย่วขอ้งของคณุ 

จากหน่วยงานขอ้มลูเครดติในพืน้ที ่ถา้ม ีและเมือ่กฎหมายทีใ่ชบั้งคับอนุญาต 

• ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบภูมหิลงั ในกรณีทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอนุญาต และ 

• ขอ้มลูจากโซเชยีลมเีดยี: รายละเอยีดจากบัญชโีซเชยีลมเีดยีของคณุ เชน่ LinkedIn 

เราอาจน าขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราไดร้ับจากแหลง่ต่าง ๆ มารวมกับขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่รารวบรวมจากคณุ และใชข้อ้มลู 
ดังกล่าวตามทีอ่ธบิายไวใ้นประกาศฉบับนี้ 

2. การใชข้อ้มลู 

ขอ้มลูทีค่ณุสง่บนไซตอ์าชพีจะถกูใชเ้พือ่วัตถุประสงคใ์นการสรรหา 
การบรหิารและการวางแผนบคุลากรในท่ัวโลกของ Stanley Black & Decker ตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบั้งคับอนุญาต 

เราใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของคณุดว้ยวัตถปุระสงคดั์งนี้: 

•  

การทบทวนใบสมคัร: รวมถงึกระบวนการประเมนิความเหมาะสมของผูส้มัครและความเหมาะสมกับบทบ

าทและโอกาสทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การประมวลผลใบสมคัรและการรบัสมคัรงาน: รวมถงึการอ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึไซตอ์าชพี 

การยืน่ การสง่ขอ้มูล และการประมวลผลใบสมัครอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนการสมัภาษณ์และกจิกรรมการรับสมัครงาน รวมทัง้การเดนิทางและมือ้อาหารทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ 

• การแจง้การสือ่สารและขอ้มลูลา่สุด: รวมถงึการตอบขอ้สอบถามของคณุ 

การสือ่สารกับคณุเกีย่วกับการสมัครของคณุ 

และการสง่ขอ้มลูเกีย่วกับไซตอ์าชพีและการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดและนโยบายของเราใหแ้กค่ณุ 

• การตรวจสอบขอ้มลูอา้งองิ: 

รวมถงึการตดิต่อบคุคลอา้งองิเพือ่ขอรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับความเหมาะสมของผูส้มัคร 

• การตรวจยนืยนัการสมคัรและการตรวจสอบภูมหิลงั: 

รวมถงึการจัดท าการตรวจยนืยันและการตรวจสอบภมูหิลัง โดยอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีใ่ชบั้งคับ 

ซึง่อาจรวมถงึการตรวจสอบประวัตอิาชญากรรม การตดิตอ่บคุคลอา้งองิ 
และการยนืยันความถูกตอ้งของรายละเอยีดการสมัคร เชน่ การศกึษา ประสบการณ์ การอนุญาตท างาน 

และคณุสมบัต ิ

• กจิกรรมการเร ิม่เขา้ท างาน: รวมถงึการรวมขอ้มูลสว่นบุคคลเขา้ในระบบทรัพยากรบคุคลของเรา 

และใชเ้พือ่จัดการกระบวนการจา้งพนักงานใหม ่ขอ้มลูใด ๆ 
ดังกล่าวอาจกลายเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มูลพนักงานของคณุ และใชเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจา้งงาน ในกรณีทีเ่ราจา้งคุณ 

• ความหลากหลายและความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั: 

การใชง้านดังกลา่วอาจรวมถงึการเฝ้าตดิตามและการสง่เสรมิโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกันในกระบวนการรับสมัค

รงาน โดยเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ 

• การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย: 

รวมถงึการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 
ทีใ่ชบั้งคับธรุกจิของเราในทกุประเทศทีเ่ราประกอบกจิการ การจัดท าการตรวจสอบและการสอบสวน 

การด าเนนิการควบรวมและการเขา้ซือ้กจิการ เพือ่วัตถปุระสงคท์างการเงนิ การบัญช ีการประกันภัย 

และการระงับขอ้พพิาท 

• กระบวนการปรบัปรงุการรบัสมคัรงาน: รวมถงึการระบโุอกาสและการน าการเปลีย่นแปลงมาปฏบัิต ิ

เพือ่ท าใหก้ระบวนการรับสมัครงานของเรามปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพ และมสีว่นร่วมมากขึน้ 

รวมทัง้ผ่านการวเิคราะหแ์ละการรายงานโดยรวม 
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• การปฏบิตังิานทางธุรกจิท ัว่ไป: รวมถงึการด าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิภายใน 

ซึง่อาจรวมถงึการจัดท าการฝึกอบรมภายใน การเฝ้าตดิตามและการป้องกันการฉอ้โกง 

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย การคุม้ครองสทิธิท์างกฎหมายของเรา 
การรับรองใหม้คีวามเป็นสว่นตัวและความปลอดภัยของเรา 
การปกป้องทรัพยส์นิของเราและ/หรอืของบรษัิทในเครอืของเรา คณุหรอืบคุคลอืน่ ๆ 

การตรวจหาและการป้องกันการโจมตทีางไซเบอร ์การจัดการการควบรวมกจิการ การเขา้ซือ้กจิการ 
การขาย การปรับโครงสรา้งองคก์ร การร่วมทนุ การมอบหมาย การโอน 

หรอืการจ าหน่ายและการบรูณาการกับผูซ้ือ้ 

• การรบัสมคัรงานในอนาคต: 

รวมถงึการเก็บรวบรวมและการจัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรับผูส้มัครทีจ่ะพจิารณาส าหรับโอกาสในอนาค

ต ภายในขอบเขตทีก่ฎหมายทีใ่ชบั้งคับอนุญาต 

• เพือ่ปกป้องผลประโยชนท์างธุรกจิโดยชอบดว้ยกฎหมายและสทิธิท์างกฎหมายของเรา 

โดยเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั  

ฐานทางกฎหมายส าหรับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล - EEA 

เมือ่เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลทีอ่าศัยอยูใ่นเขตเศรษฐกจิยโุรป ("EEA") และเขตอ าน 
าจศาลอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งมฐีานทางกฎหมายส าหรับการประมวลผลขอ้มลูของคณุ ฐานทางกฎหมายทีเ่รายดึถอื 
ส าหรับการเก็บรวบรวมและการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นสว่นนี้ของประกาศฉบับนี้ ขึน้อยู่กับขอ้มลูสว่น 
บคุคลทีเ่ราเก็บรวบรวมและบรบิทเฉพาะทีเ่ราเก็บรวบรวมขอ้มูลดังกลา่ว ฐานทางกฎหมายทีเ่ราใชใ้นการประมวลผล 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุมดัีงนี้: 

● สญัญา: เราจ าเป็นตอ้งเจรจาต่อรองและเขา้ท าสญัญาจา้งงานกับคณุ 

● ค ายนิยอม: คณุใหก้ารอนุญาตแกเ่ราโดยชดัแจง้ในการด าเนนิการดังกลา่ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เราประม

วลผลขอ้มูลทีล่ะเอยีดออ่นหรอืการรับสมัครงานในอนาคตของคณุ 

● ผลประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลเป็นไปเพือ่ผลประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา 

และไมถ่กูลบลา้งดว้ยสทิธิข์องคณุ เชน่ 

o การคน้หาผูส้มัครทีด่ทีีส่ดุส าหรับต าแหน่งทีก่ าหนดใด ๆ 

o การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่สือ่สารและตอบค าขอของคณุอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

o การปฏบัิตงิานทางธรุกจิ รวมทัง้การจัดการฝึกอบรมภายใน 

การเฝ้าตดิตามความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

การคุม้ครองสทิธิท์างกฎหมายของเรา 
การปกป้องทรัพยส์นิของเราและ/หรอืของบรษัิทในเครอืของเรา คณุหรอืบคุคลอืน่ ๆ 

การตรวจหาและการป้องกันการโจมตทีางไซเบอร ์หรอื 

o การมอบประสบการณ์การใชง้านและการท างานทีด่ทีีส่ดุส าหรับไซตอ์าชพีของเรา  

● เพือ่ปฏบัิตติามภาระผกูพันทางกฎหมายของเรา ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบบังคับทีใ่ชบั้งคับ 

● ผลประโยชน์ทีม่คีวามส าคัญต่อชวีติ: เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ปกป้องผลประโยชน์ทีม่ี

ความส าคัญต่อชวีติ เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการตรวจหาและป้องกันกจิกรรมทีฉ่อ้โกงหรอืผดิกฎหมาย ซึง่สง่ผ

ลกระทบตอ่ผลประโยชน์ทีม่คีวามส าคัญต่อชวีติของบคุคลหรอืความปลอดภัยสาธารณะ 

เราอาจประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุภายในขอบเขตทีค่ณุใหค้ ายนิยอมแกเ่ราในการด าเนนิการดังกล่าวในเข

ตอ านาจศาลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กฎหมายทีใ่ชบั้งคับบัญญัตไิวส้ าหรับค ายนิยอมดังกล่าว 
โดยแยกจากฐานทางกฎหมายทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ดว้ยเหตนุี้ 

เราจงึอาจประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตามฐานทางกฎหมายทีแ่ตกต่างกันตามทีก่ฎหมายทีบั่งคับใชอ้นุญา

ตและตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ โดยขึน้อยู่กับกฎหมายทีใ่ชบั้งคับในเขตอ านาจศาลของคณุ 

หรอืเราอาจใชค้ ายนิยอมก็ได ้ในกรณีทีก่ฎหมายทีบั่งคับใชอ้นุญาต 
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ในกรณีทีก่ารเก็บรวบรวมหรอืการประมวลผลขึน้อยู่กับค ายนิยอมของคณุ 

คณุสามารถเพกิถอนค ายนิยอมของคณุเมือ่ใดก็ได ้ภายในขอบเขตทีก่ฎหมายทีใ่ชบั้งคับอนุญาต 

การรับสมัครงานในอนาคต 

เมือ่ไดร้ับค ายนิยอมจากคณุ ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมเกีย่วกับคณุอาจถกูเพิม่ลงในฐานขอ้มูลผูส้มัครนานา 
ชาตขิอง Stanley Black & Decker และอาจถกูเก็บรักษาไว ้ และใชเ้พือ่พจิารณาคณุส าหรับโอกาสอืน่ ๆ ที ่

Stanley Black & Decker และบรษัิทในเครอื นอกเหนือจากบรษัิททีค่ณุสมัคร 

หากคณุไมป่ระสงคใ์หเ้ราด าเนนิการเชน่นี้ โปรดตดิต่อเราตามทีอ่ยูใ่นหัวขอ้ “ตดิต่อเรา” ทีด่า้นลา่งนี้  

การแจง้ขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กเ่ราระหวา่งกระบวนการสมัครและรับสมัครงานเป็นไปโดยความสมัครใจ อยา่งไรก็ตา

ม หากคณุไมไ่ดใ้หข้อ้มลูทีเ่พยีงพอ Stanley Black & Decker อาจไมส่ามารถพจิารณาการสมัครงานของคณุได  ้

 

 

3. ขอ้มลูทีเ่ราแบง่ปันกบับคุคลภายนอก 

Stanley Black & Decker เป็นบรษัิทระดับโลกทีม่กีารด าเนนิกจิการในกวา่ 60 ประเทศ 

และอาจแบง่ปันขอ้มูลสว่นบุคคลกับบรษัิทในเครอืทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในการประเมนิผูส้มัครส าหรับต าแหน่งทีก่ าหน
ดในทั่วโลก Stanley Black & Decker, Inc. จะยังคงรับผดิชอบตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลทีแ่บง่ปันกับบรษัิทในเครอื 

คณุสามารถดรูายชือ่และทีตั่ง้ของบรษัิทในเครอืของเราไดท้ีน่ี่ ในกรณีดังกลา่ว 

เราจ ากัดการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลใหเ้ฉพาะบคุลากรทีม่คีวามจ าเป็นทางธรุกจิทีต่อ้งทราบขอ้มลูเพือ่วัตถปุระสงค์
ทีอ่ธบิายไวใ้นประกาศฉบับนี้ ซึง่รวมถงึบคุลากรในแผนกรับสมัครงาน ทรัพยากรบคุคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และแผนกทีร่ับผดิชอบต าแหน่งทีค่ณุก าลังสมัคร 

นอกเหนือจากการแบง่ปันขอ้มูลกับบรษัิทในเครอืของเราแลว้ เรายังอาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุตามทีอ่ธบิ

ายดา้นลา่งนี้: 

ขอ้มลูทีแ่บง่ปันเพือ่ใหบ้รกิารของเรา 

เราอาจแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุภายในขอบเขตทีจ่ าเป็นในการจัดเตรยีมเอกสารประกอบการสมัคร 

ซึง่รวมถงึแตไ่ม่ไดจ้ ากัดเพยีงแคก่ารอัปเดต การรักษาความปลอดภัย และการแกปั้ญหา 

ตลอดจนการใหก้ารสนับสนุน  

ขอ้มลูทีแ่บง่ปันกับผูใ้หบ้รกิารของเรา 

เราอาจวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายนอก เพือ่ท างานกับเราในการบรหิารจัดการและสนับสนุนธรุกจิของเรา 

ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลภายนอกเหลา่นี้มสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการปฏบัิตงิานบรกิารในนามของเราเท่านัน้ ตัวอยา่งรวมถงึการโฮสตเ์ว็บเซริฟ์เวอรข์องเรา 
การวเิคราะหข์อ้มลู การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการตลาด การประมวลผลการช าระเงนิบัตรเครดติ 

และการใหบ้รกิารลกูคา้ 

บรษัิทและบุคคลเหล่านี้อาจตัง้อยูใ่นประเทศทีม่ขีอ้บัญญัตใินการคุม้ครองขอ้มูลทีแ่ตกตา่งจากประเทศของคุณ 

และจะมสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุไดต้ามความจ าเป็นในการปฏบัิตหินา้ทีข่องตน 

แตไ่ม่อาจแบง่ปันขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้กับบุคคลทีส่ามอืน่ใด หรอืใชข้อ้มลูนัน้เพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ใด 

ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยโดยเกีย่วขอ้งกับธรุกรรมทางธรุกจิ 

เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตอ่บคุคลภายนอกในกรณีของการปรับโครงสรา้งองคก์ร การควบรวมกจิการ 

การขาย การร่วมทนุ การมอบหมาย การถา่ยโอน หรอืการจ าหน่ายในทางอืน่ ๆ ส าหรับธรุกจิ สนิทรัพย ์หรอืหุน้ใด ๆ 

หรอืทัง้หมดของเรา รวมทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิคดลีม้ละลายหรอืการด าเนนิคดทีีค่ลา้ยคลงึกัน  

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/2022-08/subsidiaries_of_stanley_black_decker.pdf
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ขอ้มลูทีแ่บง่ปันกับบคุคลภายนอกเพือ่ท าการตลาดผลติภัณฑห์รอืบรกิารของตน  

หากคณุไมไ่ดเ้ลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยขอ้มูลเหลา่นี้ 

เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุตอ่บคุคลภายนอกเพือ่ท าการตลาดผลติภัณฑห์รอืบรกิารของบคุคลดังกลา่

วใหแ้กค่ณุ  

ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเพือ่การคุม้ครองของเราและการคุม้ครองบคุคลอืน่ ๆ 

เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ หากมคีวามจ าเป็นทางกฎหมายใหด้ าเนนิการเชน่นัน้ 

โดยเป็นไปตามค าขอจากหน่วยงานของรัฐ หรอืหากเราเชือ่โดยสจุรติ 

ภายหลังทีพ่จิารณาผลประโยชนใ์นความเป็นสว่นตัวและปัจจัยอืน่ ๆ วา่การกระท าดังกล่าวมคีวามจ าเป็นเพือ่: 

1) สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดทางกฎหมาย หรอืปฏบัิตติามกระบวนการทางกฎหมาย (รวมทัง้หมายศาล) 

2) บังคับใชห้รอืใชข้อ้ก าหนดการใชง้านและขอ้ตกลงอืน่ ๆ ของเรา  
3) คุม้ครองสทิธิใ์นทรัพยส์นิ สทิธิแ์ละความปลอดภัยหรอืทรัพยส์นิของเรา 

สทิธิแ์ละความปลอดภัยของบุคคลภายนอก บรษัิทในเครอืของเรา หรอืสาธารณชนท่ัวไป หรอื 

4) หยดุยัง้กจิกรรมใดก็ตามทีเ่ราพจิารณาเห็นวา่ผดิกฎหมาย ผดิจรยิธรรม หรอืด าเนนิการทางกฎหมายได ้ 
 

ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในลักษณะโดยรวมหรอืไมเ่ปิดเผยตัวตน 

นอกจากนี้ 
เรายังแบง่ปันขอ้มลูโดยรวมหรอืไมเ่ปิดเผยตัวตนเกีย่วกับผูส้มัครกับพันธมติรของเราและบคุคลภายนอกอืน่ ๆ 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลูดังกล่าวไมถ่อืวา่เป็นขอ้มลูสว่นบคุคล 

เนื่องจากไม่ไดเ้ปิดเผยตัวตนและเป็นขอ้มลูรวมในลักษณะทีไ่มส่ามารถเชือ่มโยงกลับไปยังบุคคลไดอ้ยา่งมเีหตผุล  

ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อผูอ้ืน่ตามความตอ้งการของคณุ 

เราอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วตอ่บคุคลภายนอก หากคณุยนิยอมการเปิดเผยดังกลา่ว  

4. การถา่ยโอนขอ้มลู 

การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุอาจรวมถงึการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยังประเทศอืน่นอกเขตอ านาจศาลข
องคณุ โดยรวมถงึสหรัฐอเมรกิาหรอืประเทศอืน่ใดทีเ่ราหรอืผูใ้หบ้รกิารของเรามกีารปฏบัิตกิาร หลายประเทศ 
ก าหนดใหอ้งคก์รต่าง ๆ ตอ้งใหก้ารคมุครองพเิศษเมือ่แบง่ปันขอ้มลูขา้มพรมแดน SBD ปฏบัิตติามภาระผกูพัน 
ดังกล่าว และไดน้ ากลไกระหวา่งบรษัิทมาใชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเหลา่นัน้ ในสว่นของการถา่ยโอนจาก 

EEA ไปยังประเทศอืน่ ๆ เราไดน้ ามาตรการทีเ่พยีงพอมาใชใ้นการคุม้ครองขอ้มลูของคณุ เชน่ ขอ้ความในสญัญา 
มาตรฐานทีค่ณะกรรมาธกิารยโุรปรับเอามาใช ้ พนักงานใน EEA อาจขอรับส าเนามาตรการดังกล่าวไดโ้ดย 
ตดิตอ่ PrivacyPolicyManager@sbdinc.com  

นอกจากนี้ SBD ยังอาจถา่ยโอนขอ้มลูของคณุไปยังประเทศทีม่ขีอ้บัญญัตใินการคุม้ครองขอ้มลูทีไ่มม่กีารรักษา 
ความปลอดภัยและมาตรฐานในระดับเดยีวกับระเบยีบบังคับในพืน้ทีข่องคณุ หากคณุตัง้อยูใ่นประเทศนอก EEA 

ในกรณีดังกลา่ว SBD จะด าเนนิการถา่ยโอนโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ เพือ่ใหม้ั่นใจถงึการ 
รักษาความปลอดภัย การรักษาความลับ และความชอบดว้ยกฎหมายของการประมวลผลขอ้มลู 

5. การเก็บรกัษาขอ้มลู 

เราจะเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลตามระยะเวลาทีจ่ าเป็นในการตอบสนองวัตถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นประกาศฉบับนี้เทา่ 
นัน้ เวน้แตก่ฎหมายจะก าหนดหรอือนุญาตระยะเวลาการเก็บรักษาทีน่านกวา่นัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ทางกฎหมาย หรอืเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่ปกป้องตัวเราจากขอ้กล่าวอา้งทางกฎหมาย 

หลักเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มลูของเรา ไดแ้ก:่ (1) ระยะเวลาของกระบวนการสมัคร (2) 

ระยะเวลาของความสมัพันธต์่อเนื่อง 
ของเรากับคณุ (3) ภาระผูกพันทางกฎหมายทีเ่ราตอ้งปฏบัิตติาม (4) บทบัญญัตทิีใ่ชบั้งคับของขอ้จ ากัด การฟ้องรอ้ง 

หรอืการสอบสวนตามระเบยีบบังคับ  

เราอาจลบขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรับบัญชทีีไ่ม่ไดใ้ชง้านออกจากฐานขอ้มลูของเรา โดยขึน้อยูกั่บภาระผูกพันทางกฎ 
หมายหรอืระเบยีบบังคับทีใ่ชบั้งคับ นอกจากนี้ Stanley Black & Decker ยังอาจลบขอ้มูลสว่นบคุคลเกีย่วกับคณุ 

mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
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(รวมทัง้ประวัตยิ่อของคณุ) ออกจากฐานขอ้มูลของเราเมือ่ใดก็ได ้ และไม่จ าเป็นตอ้งแจง้เหตผุลใด ๆ เพราะฉะนัน้ 

โปรดเก็บรักษาส าเนาของคณุเองส าหรับขอ้มูลสว่นบุคคลทีคุ่ณแจง้ต่อเรา  

6. การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยไมม่กีารรอ้งขอ: คกุกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

เราและผูใ้หบ้รกิารของเราใช ้ “คกุกี”้ และเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกันบนไซตอ์าชพี 

โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิในนโยบายคกุกีแ้ละเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกันของเรา  

7. ทางเลอืกและการเขา้ถงึ 

คณุอาจมทีางเลอืกและสทิธิบ์างประการภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบั้งคับ ขึน้อยู่กับประเทศทีค่ณุพ านักอาศัย ซึง่อาจรวม 
ถงึสทิธิใ์นการเขา้ถงึ แกไ้ข อัปเดต ระงับ จ ากัด หรอืลบขอ้มลูสว่นบคุคล 

หรอืคัดคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล หากคณุลงทะเบยีนบนไซตอ์าชพี คณุสามารถเขา้ถงึ ตรวจสอบ 

และเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีจั่ดเก็บไวใ้นนัน้ได ้

โดยเขา้สูร่ะบบในไซตอ์าชพีและอัปเดตขอ้มลูบัญชขีองคณุ 

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงขอ้มูลสว่นบคุคลทีค่ณุสง่ไปเพือ่การพจิารณาต าแหน่งเฉพาะแลว้ 

โปรดอัปเดตโปรไฟลข์องคณุและสง่ใบสมัครของคณุ 
ส าหรบัต าแหน่งนัน้อกีครัง้ 

หากคณุประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธิใ์ด ๆ ของคณุ หรอืตอ้งการขอรับส าเนาอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการสง่ขอ้มูลนัน้ไปยังบรษัิทอืน่ 

(ภายในขอบเขตทีค่ณุไดร้ับสทิธิต์อ่การเคลือ่นยา้ยขอ้มลูตามกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ) คณุสามารถตดิตอ่เราไดท้าง: เว็

บฟอรม์ความเป็นสว่นตัว (onetrust.com) หรอื PrivacyPolicyManager@sbdinc.com 

เราจะตอบค าขอของคณุโดยสอดคลอ้งตามกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ 

เราอาจจ าเป็นตอ้งขอขอ้มูลสว่นบคุคลเพิม่เตมิจากคณุ เพือ่ยนืยันตัวตนของคณุและปกป้องจากค าขอทีฉ่อ้โกง  

ในกรณีทีเ่ราตอ้งใชค้ ายนิยอมจากคณุในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุ 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะเพกิถอนค ายนิยอมของคณุเมือ่ใดก็ได ้

คณุสามารถขอใหเ้ราหยดุใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของคณุเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการรับสมัครงานเมือ่ 
ใดก็ได ้

โปรดทราบว่าขอ้มูลสว่นบคุคลบางอยา่งอาจไดร้ับการยกเวน้จากค าขอดังกลา่ว โดยเป็นไปตามกฎหมายการ 
คุม้ครองขอ้มลูหรอืกฎหมายและระเบยีบบังคับอืน่ ๆ ทีใ่ชบั้งคับ  

ภายใตก้ฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นีย 

ผูส้มัครทีเ่ป็นผูม้ถี ิน่พ านักในแคลฟิอรเ์นียมสีทิธิเ์ฉพาะเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลของตน 

โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิในขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับผูม้ถี ิน่พ านักในแคลฟิอรเ์นียทีด่า้นลา่งนี้ 

สทิธิข์องคณุ – ผูม้ถี ิน่พ านักใน EEA สหราชอาณาจักร สวติเซอรแ์ลนด ์

หากคณุตัง้อยูใ่นเขตอ านาจศาลของ EEA คณุอาจมสีทิธิใ์นการคุม้ครองขอ้มลูดังตอ่ไปนี้: 

● สทิธิใ์นการเขา้ถงึ อัปเดต หรอืลบขอ้มลูทีเ่รามเีกีย่วกับคณุ เมือ่ใดก็ตามทีด่ าเนนิการได ้คุณสามารถเขา้ถงึ 

อัปเดต หรอืขอใหล้บขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุไดโ้ดยตรงภายในหัวขอ้การตัง้ค่าบัญชขีองคณุ 

หากคณุไมส่ามารถด าเนนิการดังกล่าวไดด้ว้ยตัวเอง โปรดตดิตอ่เราเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกค่ณุ 

● สทิธิใ์นการแกไ้ข คณุมสีทิธิท์ีจ่ะใหแ้กไ้ขขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุ หากขอ้มลูนัน้ไมถ่กูตอ้งหรอืไม่สมบรูณ์ 

● สทิธิใ์นการคัดคา้น คณุมสีทิธิท์ีจ่ะคัดคา้นไมใ่หเ้ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

● สทิธิใ์นการจ ากัด คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราจ ากัดการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุในบางสถานการณ์ 

● สทิธิต์อ่การเคลือ่นยา้ยขอ้มูล คณุมสีทิธิท์ีจ่ะไดร้ับส าเนาขอ้มูลสว่นบคุคลทีเ่รามเีกีย่วกับคณุ 

ในรูปแบบทีม่โีครงสรา้ง เครือ่งอา่นได ้และใชง้านท่ัวไป 

https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy/cookie-notice
mailto:เว็บฟอร์มความเป็นส่วนตัว (onetrust.com)
mailto:เว็บฟอร์มความเป็นส่วนตัว (onetrust.com)
mailto:เว็บฟอร์มความเป็นส่วนตัว (onetrust.com)
mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
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● สทิธิใ์นการเพกิถอนค ายนิยอม คณุยังมสีทิธิท์ีจ่ะเพกิถอนค ายนิยอมของคณุเมือ่ใดก็ไดอ้กีดว้ย 

ในกรณีทีเ่ราตอ้งใชค้ ายนิยอมจากคณุเพือ่ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

● สทิธิใ์นการรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลู คณุมสีทิธิท์ีจ่ะรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลเกีย่ว 
กับการเก็บรวบรวมและการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของคณุโดยเรา ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หน่วยงาน 
คุม้ครองขอ้มลูในพืน้ทีข่องคณุใน EEA 

8. ขอ้มลูตดิตอ่ของหนว่ยงานควบคมุดแูลและขอ้รอ้งเรยีน 

หากคณุตอ้งการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับวธิกีารที ่Stanley Black & Decker ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

คณุสามารถตดิต่อเราโดยใชเ้ว็บฟอรม์ความเป็นสว่นตัว (onetrust.com) หรอื PrivacyPolicyManager@sbdinc 

com หรอืตดิตอ่เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูของ Stanley Black & Decker ทีร่ับผดิชอบประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ 

ถา้ม ีทีน่ี่ คณุสามารถแจง้ขอ้กังวลหรอืยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนกับหน่วยงานควบคมุดแูลหรอืหน่วยงานก ากับดแูลอืน่ ๆ 

ส าหรับประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ หากคณุเชือ่วา่เราไดล้ะเมดิสทิธิใ์ด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

รายชือ่หน่วยงานควบคมุดแูลของ EEA แสดงอยูท่ีน่ี่ 

9. การรกัษาความปลอดภยั 

เราใชม้าตรการเชงิองคก์ร ทางเทคนคิ และการบรหิารจัดการทีม่เีหตผุล 

ซึง่มจุีดมุง่หมายเพือ่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลภายในองคก์รของเรา อยา่งไรก็ตาม 

ไมม่รีะบบการรับสง่หรอืจัดเก็บขอ้มลูทีส่ามารถรับประกันใหม้คีวาม 
ปลอดภัยได ้100% หากคณุมเีหตุผลอันควรเชือ่ไดว้่าการมปีฏสัิมพันธข์องคุณกับเราไม่ปลอดภัยอกีตอ่ไป โปรดแจง้ให ้
เราทราบทันทโีดยสอดคลอ้งกับหัวขอ้ “ตดิต่อเรา” ทีด่า้นล่างนี้ 

ภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบั้งคับอนุญาต Stanley Black & Decker ปฏเิสธความรับผดิใด ๆ ในทีน่ี้ส าหรับตนเอง 

บรษัิทในเครอืและผูร้ับจา้งของตน ส าหรับขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ก็บรวบรวมโดย SBD 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับใบสมัครของคณุทีส่ญูหาย ใชง้านในทางมชิอบ เขา้ถงึ เปิดเผย 

เปลีย่นแปลงหรอืท าลายโดยผดิกฎหมาย หรอืไม่ไดส้ง่ไปยังไซตอ์าชพีตรงตามเวลา 

10.  การประมวลผลทีท่ างานอตัโนมตั ิ

เราอาจใชเ้ครือ่งมอืทีท่ างานอัตโนมัตเิพือ่ชว่ยเราในการประมวลผลและประเมนิใบสมัคร เครือ่งมอืเหล่านี้ใช ้ 
อัลกอรทิมึทีซ่บัซอ้นและเทคโนโลยกีารเรยีนรูด้ว้ยเครือ่ง เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืกับการปฏบัิตงิานต่อไปนี้ 

• ขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ เราใชเ้ครือ่งมอืทีเ่ครือ่งมอืเพือ่พจิารณาวา่คณุผ่านขอ้ก าหนดขัน้ต ่าส าหรับต าแหน่ง 
หรอืไม ่ ตามขอ้มลูทีค่ณุแจง้ต่อเรา ตัวอยา่งเชน่ หากงานตอ้งอาศัยประสบการณ์สามปีในฐานะนักพัฒนา 
ซอฟตแ์วร ์ เครือ่งมอืเหล่านี้จะวเิคราะหก์ารเลอืกทีค่ณุท าขึน้ในแบบฟอรม์ทีค่ณุสง่ผ่านเว็บไซตอ์าชพี 

และ/หรอืถอ้ยค าและรูปแบบขอ้ความทีเ่ก็บรวบรวมโดยเชือ่มโยงกับใบสมัครของคณุ เพือ่พจิารณาวา่ม ี
ประสบการณ์ประเภทดังกลา่วหรอืไม ่ 

• การจดัอนัดบัการจบัคูง่าน 

เราใชเ้ครือ่งมอืทีท่ างานอัตโนมัตเิพือ่ก าหนดคา่เปอรเ์ซ็นตใ์หกั้บการสมัครของคุณ 

เพือ่ประเมนิวา่การสมัครของคุณมคีวามเหมาะสมทีด่เีพยีงใดกับขอ้ก าหนดของบทบาทเป้าหมาย 

เครือ่งมอืของเราอาจตอ้งใชปั้จจัยหลายประการในการก าหนดเปอรเ์ซ็นตเ์หลา่นี้ 
ซึง่อาจแตกต่างกันไปในแตล่ะงาน ตัวอยา่งเชน่ ส าหรับบางงาน 

ประสบการณ์เชงิปฏบัิตเิฉพาะอาจมคีวามเกีย่วขอ้งมากกว่าหนังสอืรับรอง ส าหรับงานอืน่ ๆ 
อาจตรงกันขา้มก็ได ้ตามการวเิคราะห ์เครือ่งมอืทีท่ างานอัตโนมัตขิองเราสามารถท าใหพ้นักงาน Stanley 

Black & Decker มองเห็นภาพรวมของผูส้มัครทีอ่าจมคีุณสมบัตสิ าหรับต าแหน่งทีเ่กีย่วขอ้ง จากนัน้ 

พนักงาน Stanley Black & Decker ก็จะประเมนิขอ้เสนอแนะเหลา่นี้ 

และตดิตอ่และสมัภาษณ์ผูส้มัครตามกระบวนการมาตรฐานของเรา 

11. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัการสมคัรงาน 

เอกสารประกอบการสมัครชว่ยใหค้ณุสามารถสมัครงานไดท่ั้วโลก เนื่องจากขอ้ดขีองสายงานการรับสมัครงานท่ัวโลก 
แบบรวมศนูยข์อง Stanley Black & Decker ไซตอ์าชพีนี้ด าเนนิการจากสหรัฐอเมรกิา ดังนัน้ ขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ 

ทีค่ณุสง่ไปยังไซตอ์าชพีจะถูกเก็บรวบรวมในสหรัฐอเมรกิา และจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายของสหรัฐอเมรกิา 

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/2022-08/data_protection_officer_list.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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หากเราแบง่ปันขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุกับบรษัิทในเครอืทีต่ัง้อยูใ่นประเทศอืน่ 

ซึง่ปฏบัิตหินา้ทีใ่นฐานะผูท้ีอ่าจเป็นนายจา้ง  

บรษัิทในเครอืดังกล่าวจะจัดการขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุโดยเป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 
บรษัิทในเครอืทีว่่าจา้งจะเป็นผูตั้ดสนิใจในการว่าจา้งหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับการจา้งงานอืน่ ๆ 

โดยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศอันเป็นทีต่ัง้ของงานนัน้  

12. เกีย่วกบัเด็ก 

ไซตอ์าชพีมจุีดมุง่หมายส าหรับบคุคลทีม่อีายุอย่างนอ้ย 18 ปี และไมไ่ดมุ้ง่เป้าไปทีเ่ด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี ดว้ยเหตนุี้ 

เราจงึไมไ่ดร้วบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากบุคคลทีม่อีายตุ ่ากวา่ 18 ปีโดยเจตนา 

หากเราทราบว่าเราไดร้วบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของบคุคลทีม่อีายตุ ่ากว่า 18 ปีโดยไม่ไดต้ัง้ใจ 

เราจะด าเนนิขัน้ตอนเพือ่ลบขอ้มลูดังกลา่วออกจากไฟลข์องเราโดยเร็วทีส่ดุ 

13. การเปลีย่นแปลงประกาศ 

เราอาจปรับปรุงแกไ้ขประกาศฉบับนี้เป็นครัง้คราว เมือ่เราด าเนนิการดังกลา่ว เราจะอัปเดตวันที ่ "อัปเดตล่าสดุ"  

ขา้งตน้นี้ เพือ่ระบวุ่าการเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้จะมผีลบังคับใชเ้มือ่ใด ขอ้มูลใดก็ตามทีเ่ก็บรวบรวมผ่านทางเอกสาร 
ประกอบการสมัครจะอยูภ่ายใตป้ระกาศฉบับนี้ โดยมผีลบังคับใช ้ณ เวลาทีร่วบรวมขอ้มูลดังกลา่ว  

14. ตดิตอ่เรา 

หากคณุมคี าถาม ค าขอหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

โปรดตดิต่อเราไดต้ามสบายโดยกรอกแบบฟอรม์ของเราทีเ่ว็บฟอรม์ความเป็นสว่นตัว (onetrust.com) 

หรอืทางอเีมลที ่PrivacyPolicyManager@sbdinc.com 

ส าหรับผูส้มัครใน EEA หน่วยงาน SBD ทีค่ณุสมัครงานเป็นผูค้วบคมุขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุ 

และสามารถสง่ค าถาม ค าขอ หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยังอเีมลขา้งตน้ได ้

เนื่องจากการสือ่สารทางอเีมลไมม่คีวามปลอดภัยเสมอไป 

โปรดอย่าระบุขอ้มลูทีล่ะเอยีดอ่อนไวใ้นอเีมลทีค่ณุสง่ถงึเรา 

 

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
mailto:PrivacyPolicyManager@sbdinc.com
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ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัผูม้ถี ิน่พ านกัในแคลฟิอรเ์นยี 

ประกาศความเป็นสว่นตัวฉบับนี้อธบิายขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมหรอืประมวลผลเกีย่วกับผูม้ถี ิน่พ านักในแค

ลฟิอรเ์นียทีเ่กีย่วขอ้งกับเอกสารประกอบการสมัครและการใชไ้ซตอ์าชพีของเรา วธิกีารทีเ่ราใชง้าน แบง่ปัน 

และคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลดังกลา่ว 

และสทิธิข์องคณุทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุทีเ่ราเก็บรวบรวมหรอื 
ประมวลผล 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ราเก็บรวบรวมและแบง่ปัน และวตัถปุระสงค ์

ในชว่ง 12 เดอืนทีผ่่านมา เราไดเ้ก็บรวบรวมและ/หรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลตอ่ไปนี้ของผูเ้ยีย่มชม 

เมือ่มกีารตดิตอ่กับไซตอ์าชพีของเรา ตามทีอ่ธบิายไวใ้นรายละเอยีดขา้งตน้ในหัวขอ้ต่อไปนี้: 

• ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมหรอืไดร้ับจากคณุ 

• ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมโดยใชคุ้กกีแ้ละเว็บเทคโนโลยอีืน่ ๆ และ 

• ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมจากแหลง่อืน่ ๆ 

ในชว่ง 12 เดอืนทีผ่่านมา เราไดแ้บง่ปันขอ้มูลขา้งตน้กับบคุคลภายนอกในหมวดหมู่ทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ในหัวขอ้: 

• ขอ้มลูทีแ่บง่ปันเพือ่ใหบ้รกิารของเรา 

• ขอ้มลูทีแ่บง่ปันกับผูใ้หบ้รกิารของเรา 

• ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยโดยเกีย่วขอ้งกับธรุกรรมทางธุรกจิ 

• ขอ้มลูทีแ่บง่ปันกับบคุคลภายนอกเพือ่ท าการตลาดผลติภัณฑห์รอืบรกิารของตน และ 

• ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเพือ่การคุม้ครองของเราและการคุม้ครองบคุคลอืน่ ๆ 

เราใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของคณุเพือ่วัตถปุระสงคท์ีห่ลากหลายตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ “การใชข้อ้มลู” ขา้งตน้ 

ค าอธบิาย: ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลฟิอรเ์นียมาตรา 1798.83 

คณุสามารถขอขอ้มลูประจ าปีเกีย่วกับการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุต่อบุคคลภายนอกเพือ่วัตถปุระสงคท์างก

ารตลาดโดยตรงของบุคคลเหล่านัน้ 

เราไมแ่บง่ปันขอ้มูลสว่นบคุคลกับบคุคลภายนอกเพือ่วัตถปุระสงคท์างการตลาดโดยตรงของบคุคลเหล่านัน้ 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดออ่นทีเ่ราเก็บรวบรวมและแบง่ปนั และวตัถปุระสงค ์

ในชว่ง 12 เดอืนทีผ่่านมา เราไดเ้ก็บรวบรวมและ/หรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดอ่อนต่อไปนี้ 

(ตามทีก่ าหนดโดย CPRA) จากผูส้มัคร เมือ่ผูส้มัครใหเ้อกสารประกอบการสมัคร  

• เชือ้ชาต ิ

• ศาสนา  

• ชาตพิันธุ ์  

• สญัชาตหิรอืถิน่ทีถ่อืสญัชาต ิ

• ชวีติทางเพศหรอืการปฏบัิตทิางเพศหรอืรสนยิมทางเพศ 

• ขอ้มลูทางการแพทยห์รอืสขุภาพ (รวมถงึสถานะความทพุพลภาพ) 

• ขอ้มลูพันธุกรรมหรอืชวีมติ ิ

• แมแ่บบชวีมติ ิ

• ความเชือ่ทางการเมอืงหรอืปรัชญา  

• สมาชกิภาพพรรคการเมอืงหรอืสหภาพแรงงาน  
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• ขอ้มลูการเงนิและบัญชธีนาคาร และ 

• ขอ้มลูต าแหน่งทีต่ัง้ทีแ่น่นอน 

เราอาจใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดออ่นนี้เพือ่วัตถุประสงคใ์นการปฏบัิตงิานบรกิารส าหรับธุรกจิของเรา 
การใหบ้รกิารตามทีค่ณุรอ้งขอ และการรับรองการรักษาความปลอดภัยและบรูณภาพของธรุกจิ 

โครงสรา้งพืน้ฐานของเรา และบคุคลทีเ่รามปีฏสิมัพันธด์ว้ย 

ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากัดเพยีงแคก่ารรับและการประมวลผลใบสมัครงานของคุณ 

การประเมนิความเหมาะสมของคณุส าหรับต าแหน่งทีค่ณุสมัคร การจัดท าการตรวจสอบภมูหิลัง 

การวเิคราะหแ์ละการเฝ้าตดิตามความหลากหลาย การจัดท าขอ้เสนอใหแ้กค่ณุ (ภายใตดุ้ลยพนิจิของเรา) 

การตอบสนองหนา้ทีใ่นการบรหิารจัดการ การปฏบัิตติามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย 

หรอืค าขอจากหน่วยงานของรัฐหรอืหน่วยงานก ากับดูแล 

และการด าเนนิการหรอืการปกป้องขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมาย  

สทิธิข์องคณุในฐานะผูม้ถี ิน่พ านกัในแคลฟิอรเ์นยี 

ภายใตก้ฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นีย 

ผูส้มัครทีเ่ป็นผูม้ถี ิน่พ านักในแคลฟิอรเ์นียมสีทิธิเ์ฉพาะเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคลของตน 

สทิธิเ์หล่านี้อยูภ่ายใตข้อ้ยกเวน้บางประการทีอ่ธบิายดา้นลา่งนี้ เมือ่จ าเป็น เราจะตอบค าขอสว่นใหญภ่ายใน 45 วัน 

เวน้แตจ่ะมเีหตุผลจ าเป็นในการขยายเวลาตอบ 

สทิธิใ์นการแกไ้ขขอ้มลูทีค่ลาดเคลือ่น 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลทีค่ลาดเคลือ่นใด ๆ เกีย่วกับคุณ 

โดยพจิารณาลักษณะของขอ้มูลสว่นบคุคลและวัตถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล 

เมือ่ไดร้ับค าขอดังกลา่ว เราจะใชค้วามพยายามอย่างสมเหตสุมผลในเชงิพาณชิย ์

เพือ่แกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลทีค่ลาดเคลือ่นนัน้ 

สทิธิใ์นการเปิดเผยขอ้มลู 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะสว่นทีเ่ราไดเ้ก็บรวบรวมเกีย่วกับคณุ เชน่ 

• หมวดหมูข่องขอ้มลูสว่นบุคคลที ่SBD ไดเ้ก็บรวบรวมเกีย่วกับคณุในชว่ง 12 

เดอืนทีผ่า่นมา 

• หมวดหมูข่องแหลง่ขอ้มลูส าหรับขอ้มลูสว่นบคุคลที ่SBD ไดร้วบรวมเกีย่วกับคณุในชว่ง 
12 เดอืนทีผ่า่นมา 

• วัตถปุระสงคท์างธรุกจิหรอืเชงิพาณชิยข์อง SBD 

ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่ว 

• หมวดหมูข่องบุคคลภายนอกที ่SBD แบ่งปันขอ้มลูสว่นบคุคลดังกล่าว 

• ขอ้มลูสว่นบคุคลเฉพาะสว่นที ่SBD เก็บรวบรวมเกีย๋วกับคณุ 

• รายชือ่ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลทีผู่ร้ับแตล่ะหมวดหมูไ่ดร้ับ ในกรณีที ่SBD 

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคุณตอ่บุคคลภายนอกเพือ่วัตถปุระสงคท์างธรุกจิ 

สทิธิใ์นการจ ากัดการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดอ่อนของคุณโดยเรา 

คณุอาจสัง่ใหเ้ราจ ากัดการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนของคณุใหเ้ทา่ทีจ่ าเป็นในการปฏบัิตงิานบรกิารเมือ่ใด
ก็ได ้(กล่าวคอื ประมวลผลใบสมัครของคณุ) ในกรณีทีค่ณุจัดท าค าขอดังกลา่ว เราจะไมป่ระมวลผล แบง่ปัน 

หรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดอ่อนของคณุในทางอืน่ใด โดยไม่ไดร้ับค ายนิยอมจากคณุ  

สทิธิใ์นการเลอืกทีจ่ะไมข่ายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบุคคล 

คณุมสีทิธิใ์นการเลอืกทีจ่ะไมข่ายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการโฆษณาขา้มบรบิท  
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เราไมข่ายหรอืแบง่ปันขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุ เพราะฉะนัน้ จงึไมไ่ดจ้ัดเตรยีมกลไกใด ๆ 

ใหค้ณุใชส้ทิธิใ์นการเลอืกทีจ่ะไมด่ าเนนิการ  

สทิธิต์อ่การไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะไมถ่กูเลอืกปฏบัิตจิากการใชส้ทิธิค์วามเป็นสว่นตัวของรัฐแคลฟิอรเ์นียของคณุตามทีอ่ธบิายไวข้า้งต ้

น 

สทิธิใ์นการลบขอ้มูลสว่นบุคคล 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราลบขอ้มูลสว่นบคุคลใด ๆ ของคณุทีเ่ก็บรวบรวมจากคณุและเก็บรักษาไว ้

โดยอยูภ่ายใตข้อ้ยกเวน้บางประการ เมือ่ไดร้ับค าขอทีต่รวจยนืยันแลว้ในการการลบขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุ 

เราจะด าเนนิการดังกลา่ว เวน้แตก่ฎหมายจะใหอ้ านาจไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 

วธิกีารใชส้ทิธิเ์หลา่นี ้

คณุสามารถสง่ค าขอของผูบ้รโิภคทีต่รวจยนืยันไดใ้หแ้กเ่รา เพือ่เปิดเผยหรอืลบขอ้มูลสว่นบุคคล โดยคลกิทีน่ี่: 

เว็บฟอรม์ความเป็นสว่นตัว (onetrust.com) 

อกีทางหนึง่ คณุสามารถโทรตดิตอ่เราไดท้ี ่+1 (888) 997-6648 หรอืตดิต่อเราโดยใชว้ธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้ 

“ตดิตอ่เรา” ขา้งตน้ 

เพือ่คุม้ครองความเป็นสว่นตัวของคณุและการรักษาความปลอดภัยขอ้มลูของคณุ 

เราจงึตรวจยนืยันค าขอของผูบ้รโิภค ขอ้มลูเพิม่เตมิใด ๆ ทีคุ่ณแจง้ จะถกูใชเ้พือ่ยนืยันตัวตนของคณุเท่านัน้ 

และจะไมใ่ชเ้พือ่วัตถุประสงคอ์ืน่ใด  

คณุสามารถมอบหมายตัวแทนทีไ่ดร้ับมอบอ านาจ เพือ่จัดท าค าขอในนามของคุณได ้

คณุตอ้งมอบค าอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรใหแ้กต่ัวแทนทีไ่ดร้ับมอบอ านาจ เพือ่ยืน่ค าขอในนามของคณุ 

และเราอาจขอใหค้ณุยนืยันตัวตนของคณุกับเราโดยตรง อกีทางหนึง่ ตัวแทนทีไ่ดร้ับมอบอ านาจ 

ซึง่ไดร้ับมอบอ านาจภายใตป้ระมวลกฎหมายภาคทัณฑม์าตรา 4000-4465 อาจยืน่ค าขอในนามของคณุ 

ตวัแทนทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ 

หากคณุตอ้งการจัดท าค าขอในฐานะตัวแทนทีไ่ดร้ับมอบอ านาจในนามของผูม้ถี ิน่พ านักในแคลฟิอรเ์นีย 

คณุสามารถใชว้ธิกีารยืน่ค ารอ้งแสดงไวข้า้งตน้ 

เราอาจขอใหค้ณุแสดงหลักฐานเกีย่วกับสถานะของคณุในฐานะตัวแทนทีไ่ดร้ับมอบอ านาจ แลว้แตก่รณี 
โดยเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการตรวจยนืยันของเรา นอกจากนี้ 

เรายังอาจก าหนดใหบ้คุคลทีคุ่ณท าการรอ้งขอในนามของบุคคลนัน้ 

ยนืยันตัวตนของตัวเองหรอืการอนุญาตของคณุเพือ่สง่ค าขอนัน้ 

 

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/a3ce5208-e891-4528-ae9a-f325098ef38f

