
 

นโยบายความเป็นส่วนตวั 

KION GROUP AG ขอขอบคุณส าหรบัความสนใจในบรษิทัและผลติภณัฑข์องเรา 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีแ้จง้ขอ้มูลใหคุ้ณทราบเกีย่วกบัแนวทางทีบ่รษิทั KION GROUP AG และบรษิทัในเครอื 

(ซึง่เรยีกรวมกนัว่า 'KION') ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเมือ่ใชพ้อรท์ลัแอพพลเิคช ัน่ของเรา 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มูลใดๆ ก็ตามทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณในฐานะบุคคลและสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวเพือ่ระบุตวัตนของคุณได ้

โดยทั่วไปแลว้บรษิทั KION และ KION GROUP AG รว่มกนัรบัผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ  

เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลใดบา้ง 
 

คุณสามารถคน้หาต าแหน่งงานว่างในหนา้เพจงานของเราไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งกรอกใหข้อ้มูลส่วนตวัใดๆ อย่างไรก็ตาม 

โปรดทราบว่าเราใชคุ้กกีใ้นเว็บไซตข์องเราเพือ่รวบรวมขอ้มูลบางอย่างจากผูใ้ช ้เชน่ ความถีใ่นการเขา้ถงึเพจบางหนา้ 

(ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดูนโยบายคุกกีข้องเราทีค่ าชีแ้จงสทิธิส์่วนบุคคลของเรา | KION GROUP AG) 

 

ขอ้มูลทีเ่ราตอ้งการส าหรบัขัน้ตอนการสมคัร: 
 

ในการสรา้งโปรไฟลห์รอืส่งใบสมคัร คุณจ าเป็นตอ้งแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกบัเรา เชน่: 

▪ ค าน าหนา้ (นาย/นาง) 

▪ ค าน าหนา้ชือ่ 

▪ ชือ่และนามสกุล  

▪ ทีอ่ยู่ (พรอ้มรหสัไปรษณีย)์ 

▪ หมายเลขโทรศพัท ์

▪ ทีอ่ยู่อเีมล 

▪ ประวตักิารท างาน 

▪ คุณวุฒ ิรวมถงึภาษาทีพู่ด 

▪ ระดบัความพกิาร 

 

นอกเหนือจากขอ้มูลทีคุ่ณระบุต่อเราโดยตรง เรายงัอาจไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัคุณจากแหล่งอืน่ๆ เชน่ 

จากเว็บไซตท์ีคุ่ณไดเ้ผยแพรข่อ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยยนิยอม (เชน่ LinkedIn.com) 

 

ในบางประเทศ 

เราจ าเป็นตอ้งแจง้ใหคุ้ณทราบเกีย่วกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายซึง่ชว่ยใหเ้ราสามารถรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไ

ด ้เรารวบรวมขอ้มูลของคุณเพือ่ท าสญัญา หรอืเน่ืองจาก KION Group AG 

มผีลประโยชนช์อบดว้ยกฎหมายในการด าเนินการในฐานะนายจา้ง 

 

ขอ้มูลทีคุ่ณเปิดเผยกบัเรา 

 

หากในระหว่างขัน้ตอนการสมคัร คุณไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ๆ ทีเ่ราไม่ไดร้บัการรอ้งขอโดยตรงส าหรบัขัน้ตอนการสมคัร 

เราจะประมวลผลขอ้มูลนีต้ามผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายในการจดัสรรบุคลากร 

 

เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 
 

เราใชข้อ้มูลทีคุ่ณใหเ้พือ่ด าเนินการตามขัน้ตอนการสมคัรที ่KION และเพือ่วตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห ์โดยมรีายละเอยีดงันี:้ 

- เราประมวลผลขอ้มูลเพือ่ประเมินความเหมาะสมดา้นคุณวุฒขิองคุณในการจา้งงานกบัทางเราและในการสมัภาษณ ์

และ/หรอืใชใ้นการประเมนิส าหรบัการสมคัรคร ัง้ต่อไปทัง้ต าแหน่งทีคุ่ณสมคัรและต าแหน่งว่างในบรษิทัของเรา 

ส าเนาขอ้มูลทีคุ่ณส่งและการตดิต่ออืน่ๆ 

จะถูกจดัเก็บไวเ้พือ่ส่งใบสมคัรของคุณและจดัเป็นบนัทกึตามกระบวนการจดัจา้งของเรา (ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 

"เราเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไวน้านเพียงใด") 
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- เพือ่วตัถุประสงคท์างสถติ ิเราไดร้บัอนุญาตใหปิ้ดบงัขอ้มูลของคุณและใชข้อ้มูลในรูปแบบสรุป 

 

- เราอาจตดิต่อคุณทางอเีมลหรอืโทรศพัทเ์พือ่หารอืชีแ้จงเกีย่วกบัการสมคัรงานของคุณ  

 

- หากการสมคัรของคุณส าเรจ็ 

เราจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณเพือ่สรา้งความสมัพนัธต์ามสญัญาและจะบนัทกึขอ้มูลนีต้ามในระบบของเรา 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะส่งไปยงัต่างประเทศหรอืไม่และใครเป็นผูร้บัผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลเหลา่นี ้

 

หากคุณสมคัรต าแหน่งงานที ่KION ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะไดร้บัการประมวลผลภายใตก้รอบของความรบัผดิชอบภายใตม้าตรา 

26 GDPR 

 

▪ โดย KION GROUP AG ซึง่ต ัง้ ณ นครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี 

▪ จากสาขาย่อยของ KION ทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศซึง่มตี าแหน่งทีคุ่ณสมคัรตัง้อยู่ 

 

ดูภาพรวมของบุคคลทีร่บัผดิชอบในการประมวลผลขอ้มูลและหนา้ทีต่ามล าดบัไดท้ีน่ี่ 

 

หากจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ในการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัประเทศซึง่มมีาตรฐานการปกป้อง

รกัษาขอ้มูลทีแ่ตกต่างจากประเทศทีคุ่ณพ านักอยู่ 

เรามมีาตรการป้องกนัตามสญัญาทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลของคุณไดร้บัการคุม้ครองตามมาตรฐานเดยีวกนั ทั่วโลก 

 

เราแบ่งปันขอ้มูลของคุณกบัใคร 
 

หากทางเราไดร้บัการแจง้ต าแหน่งงานว่างโดยผูใ้หบ้รกิาร และคุณสมคัรผ่านชอ่งทางนี ้

เราจะไดร้บัการส่งต่อใบสมคัรงานรวมรายละเอยีดอืน่ๆ ของคุณโดยบรษัทัองคก์รจดัหางานในประเทศทีคุ่ณสมคัร 

เราจะปฏบิตัติ่อขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดจากคุณทีเ่ราไดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารตามประกาศการคุม้ครองขอ้มูลนี ้

คุณสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยผูจ้ดัสรรทรพัยากรบุคคลไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่

วขอ้ง 

 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ล่าวถงึขา้งตน้ เรายงัแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณกบัผูใ้หบ้รกิารทีส่นับสนุนเราส่วนนี ้

เราไดร้บัรองผ่านขอ้ตกลงตามสญัญาว่า 

ผูใ้หบ้รกิารเหล่านีจ้ะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าแนะน าของเราโดยเฉพาะและด าเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้เท่าน้ัน 

ซึง่จะรบัประกนัระดบัความปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูลทีเ่หมาะสม 

 

ภายใน KION ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกส่งต่อไปยงับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในแผนกทรพัยากรบุคคล ผูบ้รหิารแผนกว่าจา้งงาน 

และอาจส่งต่อไปยงับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ จากหน่วยธรุกจิหรอืแผนกทรพัยากรบุคคล 

ในบางกรณีเราอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายในและภายนอกบรษิทั KION ดว้ยเหตุผลทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั 

หรอืเพือ่วตัถุประสงคใ์นการจดัการความเสีย่ง เชน่ หน่วยงานศาล ต ารวจ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายอืน่ๆ 

หรอืตามความรอ้งของจากหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

สทิธขิองฉันมอีะไรบา้ง 
 

หาก KION ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถตดิตอ่ KION Group AG หรอื บรษิทั ในเครอืทีคุ่ณสมคัร 

 

- รอ้งขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัคุณทีเ่ราเก็บไว ้

 

- แจง้ใหคุ้ณทราบเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงใด ๆ ในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

หรอืขอใหเ้ราแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรกัษาไว ้ 

 

https://www.kiongroup.com/KION-Website-Main/Service-and-Technical/Privacy-Statement/Workday-Recruiting/Workday-Recruiting-Joint-Controllers-of-KION-GROUP-AG.pdf
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- รอ้งขอใหล้บหรอืบล็อกขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทีเ่ราเก็บรกัษาไว ้

เพือ่จ ากดัการประมวลผลหรอืคดัคา้นวธิใีชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

 

-  ขอใหถ้่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณทีคุ่ณใหเ้ราไปยงับุคคลทีส่ามไดใ้นบางกรณี นอกจากนีคุ้ณยงัสามารถ: 

 

- เพกิถอนความยนิยอมเมือ่ใดก็ไดต้ามกฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละ 

 

- คดัคา้นการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณไดทุ้กเมือ่ตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

หากเราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณบนพืน้ฐานของผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมายหรอืเพือ่สาธารณประโยชน ์

 

หากคุณมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบันโยบายความเป็นส่วนตวัในการใชส้ทิธิข์องคุณหรอืส าหรบัการรอ้งเรยีนใดๆ 

กรุณาตดิต่อเราโดยตดิต่อเราไดท้ี ่dataprotection@kiongroup.com 

นอกจากนีคุ้ณยงัสามารถตดิต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลในทอ้งที ่

 

เราปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร 
 
KION 

ใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัทางเทคนิคและดว้ยการจดัการทีเ่หมาะสมอย่างต่อเน่ืองเพือ่ปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอ

ย่างครอบคลุมทีสุ่ดจากการส่งต่อ การสูญหายบางส่วนหรอืทัง้หมด และจากการเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบุคคลทีส่าม 

มาตรการรกัษาความปลอดภยัของเราไดร้บัการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองตามการพฒันาทางเทคโนโลย ี

นอกเหนือจากการรกัษาความปลอดภยัภายในสถานทีแ่ละระบบของเราแลว้ เรายงัใชว้ธิกีารเขา้รหสับนเว็บไซตนี์ ้

ซึง่หมายความว่าขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดทีส่่งโดยคุณ รวมถงึขอ้มูลการช าระเงนิของคุณ จะถูกส่งโดยใชโ้ปรโตคอล SSL (Secure 

Socket Layer) ซึง่เป็นมาตรฐานทีย่อมรบัทั่วโลกและมคีวามปลอดภยั เพือ่ป้องกนัการน าขอ้มูลไปใชใ้นทางทีผ่ดิโดยบุคคลทีส่าม 

SSL เป็นมาตรฐานทีป่ลอดภยัและไดร้บัการรบัรอง เชน่ เป็นมาตรฐานส าหรบัธรุกรรมออนไลน ์คุณจะสงัเกตการเชือ่มต่อ SSL 

ทีป่ลอดภยัไดจ้ากการทีส่ญัลกัษณล็์อคในแถบสถานะของเบราวเ์ซอรแ์ละบรรทดัทีอ่ยู่ทีข่ึน้ตน้ดว้ย "https" 

 

อย่างไรก็ตาม เราตอ้งการชีใ้หเ้ห็นว่าการส่งขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ตโดยทั่วไปอาจมชีอ่งว่างดา้นความปลอดภยั (เชน่ 

เมือ่สือ่สารทางอเีมล) ดงัน้ันจงึไม่สามารถรบัประกนัการปกป้องขอ้มูลจากการเขา้ถงึโดยบุคคลทีส่ามไดโ้ดยสมบูรณ ์

 

เราเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลของคุณไวน้านเพยีงใด 

 

หากคุณสมคัรต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง เราจะบนัทกึขอ้มูลของคุณจนกว่าจะไม่มมีผีลทางกฎหมายอกีต่อไป โดยปกตใินกรณีนี ้

หากเราไม่มขีอ้ผูกมดัทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัในการจดัเก็บขอ้มูล 

หากคุณใหค้วามยนิยอมแกเ่ราในการขยายระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูล 

เราจะไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัเก็บขอ้มูลนีผ้่านก าหนดระยะเวลาทีคุ่ณยนิยอม 

 

ตดิต่อเราไดอ้ย่างไร  
 
KION GROUP AG 

Thea-Rasche-Strasse 8 

60549 Frankfurt am Main 

Germany 

 

โทรศพัท ์+49 69 20 110 0 

อเีมล info@kiongroup.com 

เว็บไซต ์www.kiongroup.com 
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