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A. บทน า  
 
Otis เคารพประโยชนด์า้นความเป็นส่วนตวัทีถู่กตอ้งเหมาะสมของผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ราประมวลผล 
อาท ิผูอ้ านวยการ เจา้หนา้ที ่พนักงาน ผูร้บัเหมา ลูกคา้ ซพัพลายเออร ์และคู่คา้ของเรา  
 
Otis ไดน้ ากฎเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในองคก์ร (“BCR”) มาใชก้บัขอ้มูลส่วนบุคคล 
ทีเ่ราตอ้งประมวผล Otis Elevator Worldwide BVBA1 คือ “Otis Lead Entity” และความรว่มมือระหว่าง 
ส านักงานของบรษิทั Otis (ส านักงานใหญ่ในสหรฐัอเมรกิา) เป็นผูร้บัผดิชอบเยยีวยาในกรณีทีม่กีารละเมดิ BCR 
 
ค าอธบิายที ่A อธบิายความหมายของค านิยามและตวัย่อทีใ่ชใ้น BCR ฉบบันี ้
 
Otis ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเ่ขา้ข่ายทัง้ 3 ประเภทต่อไปนี:้ 

(1.) พนักงาน: ขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที ่Otis ประมวลผลคอืประเภทนี ้รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ี 
ลกัษณะคลา้ยกนัในบรบิทนีด้ว้ย (เชน่ ขอ้มูลระบุตวัตนและขอ้มูลตดิต่อ เงนิเดอืนและค่าตอบแทน 
ต าแหน่งงาน การศกึษา สุขภาพและความปลอดภยั การฝึกอบรม และะการประมนิผล)  

(2.) ลูกคา้และซพัพลายเออร/์คู่คา้ทางธุรกิจ: ส่วนใหญ่ Otis จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละบรกิารใหแ้ก่ 
ลูกคา้ทางธรุกจิ ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลตดิต่อทางธรุกจิ  

(3.) ลูกคา้ปลายทางทีเ่ป็นบุคคล: Otis มลีูกคา้ทีเ่ป็นบุคคลทีม่กีารซือ้ขายโดยตรงจ านวนจ ากดั 

 
Otis ส่งขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงขอ้มูลดา้นทรพัยากรบุคคล (พนักงานและแรงงานจา้ง) ขอ้มูลติดต่อทางธุรกจิ 
ส าหรบัลูกคา้ทางธุรกจิ ซพัพลายเออร ์คู่คา้ พนักงานขาย และพนัธมิตรทางธุรกจิอืน่ๆ ขอ้มูลจากผูบ้รโิภคทีใ่ช ้
ผลิตภณัฑข์อง Otis โดยส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลเกีย่วกบัการรบัประกนัและขอ้มูลเฉพาะ เชน่ ชือ่และทีอ่ยู่ของ 
ผูบ้รโิภคทีม่ีสญัญาบรกิารกบัหน่วยธุรกจิปฏิบตัิงาน ขอ้มูลเกีย่วกบัผูเ้ยีย่มชมและพนักงานขายทีไ่ม่ใชลู้กจา้ง 
ประจ าและตวัแทนจ าหน่าย และขอ้มูลที่เก็บรวบรวมจากการใชง้านผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร Otis โดยผูใ้ชง้าน 
ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารน้ันๆ ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ส่งภายใน Otis น้ันขึน้อยู่กบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่จ าหน่าย 
และการสนับสนุนทีจ่ าเป็นของบรกิารหรอืโครงการเฉพาะน้ันๆ กลุ่มขอ้มูลส่วนบุคคลนีจ้ะถูกส่งไปยงัส านักงาน 
ของบรษิทั Otis ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา  
 
ค าอธบิายที ่D ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที ่Otis ประมวลผล 

B.  การบงัคบัใช ้

1. ส านักงานของบรษิทัและหน่วยธุรกจิปฏบิตังิานของ Otis ทีท่ าสญัญาระหว่างบรษิทัในเครอืฯ จ าเป็นตอ้ง 
บงัคบัใช ้BCR หน่วยงานเหล่านีจ้ะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าบุคลากรในสงักดัปฏบิตัิตาม BCR เมือ่ประมวลผล 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล Otis จะก าหนดการควบคุมทีช่ดัเจนและสม ่าเสมอทั่วทัง้องคก์รเพือ่ให ้
แน่ใจว่าปฏบิตัติาม BCR 
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2. Otis จะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั 
หน่วยงานของเราทั่วโลก การออกกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้จ ากดัอืน่ๆ ในทอ้งถิน่ทีม่ีผลใชก้บั Otis 
ทีบ่งัคบัใชก้ารปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัทีสู่งกว่าจะน ามาใชแ้ทน BCR  
 
หากกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งขดัแยง้กบั BCR นีแ้ละอาจท าใหส้ านักงานของบรษิทัหรอืหน่วยธรุกจิปฏบิตัิงาน 
ของ Otis ตัง้แต่หน่ึงแห่งขึน้ไปไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้บังคบัภายใต ้BCR นี้ได ้หรอืก่อใหเ้กิด 
ผลกระทบอนัไม่พึงประสงคภ์ายหลงัแก่ค ามั่นสญัญาทีใ่หไ้ว ้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งแจง้ Otis Lead 
Entity และ Global Head of Data Privacy (“Privacy Lead”) ทนัทีและโดยตรง เวน้แต่ในกรณีที ่
การแจง้ขอ้มูลน้ันขดัต่อค าสั่งของหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืกฎหมาย Otis Privacy Lead และ 
สมาชกิ Otis Privacy Council ของ Otis Lead Entity และหน่วยงานและหน่วยธุรกิจที่เกีย่วขอ้ง 
จะเป็นผูก้ าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรบัเหตุการณ์นี้ ส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่มาจาก 
เขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) โดยตรงหรอืทางออ้ม Otis จะรายงานต่อหน่วยงานควบคุมที่เกีย่วขอ้ง 
เมือ่พบว่าการขดัแยง้อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบอนัไม่พงึประสงคภ์ายหลงัแก่ค ามั่นสญัญาทีใ่หไ้วต้าม BCR 
ฉบบันี ้ 
 
ซึง่รวมถงึการรายงานค าขอทีม่ขีอ้ผูกพนัทางกฎหมายส าหรบัการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงาน
บงัคบัใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานรกัษาความมั่นคงของรฐัของประเทศที่สาม ในกรณีนี้ Otis จะแจง้ 
หน่วยงานควบคุมที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัค าขอ รวมถึงขอ้มูลเกีย่วกบัขอ้มูลที่รอ้งขอ หน่วยงานที่รอ้งขอ 
และฐานกฎหมายส าหรบัการเปิดเผยขอ้มูล (เวน้แต่มีขอ้หา้ม เชน่ ขอ้หา้มภายใตก้ฎหมายอาญาเพื่อ 
เก็บรกัษาความลบัของการสอบสวนโดยหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย) เมื่อการส่งมอบขอ้มูลนีม้ีขอ้หา้ม 
โดยหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืกฎหมาย Otis จะพยายามใหม้ากทีสุ่ดเพือ่ยกเลกิขอ้หา้มนีเ้พื่อให ้
สามารถด าเนินการตามกระบวนการที่ระบุไวใ้นย่อหน้านี้ได ้หากในกรณีที่ Otis ไม่สามารถยกเลิก 
ขอ้หา้มเพือ่ด าเนินการตามกระบวนการนีไ้ด ้Otis จะรายงานขอ้มูลทั่วไปแกห่น่วยงานควบคุมทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทุกปี เชน่ จ านวนค าขอ ประเภทของขอ้มูลที่รอ้งขอ และหน่วยงานรฐัที่รอ้งขอขอ้มูล หากเป็นไปได ้
ในทุกกรณี Otis ไม่สามารถส่งขอ้มูลส่วนบุคคลที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) โดยตรงหรอื 
ทางออ้มไปยงัหน่วยงานสาธารณะในจ านวนที่มาก ไม่ครบถว้น และไม่เลือกปฏิบตัิในแบบที่เกินต่อ 
ความจ าเป็นในสงัคมประชาธปิไตย  
 

3. BCR ยงับงัคบัใชก้บัหน่วยธุรกจิปฏบิตังิานและส านักงานของบรษิทัเมือ่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ 
บุคคลในฐานะหน่วยงานอืน่ๆ ของ Otis (เชน่ ในฐานะผูป้ระมวลผล) หน่วยงานทีป่ระมวลผลมีขอ้ผูกพนั 
กบัขอ้ก าหนดการประมวลผลภายในตามทีร่ะบุไวใ้นค าอธบิายที ่B ของ BCR ฉบบันี ้ 
 

4. ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้ระหว่าง BCR และคู่มอืพนักงานของ Otis หมวดที ่24 ใหถ้อืว่า BCR มผีลบงัคบัใช ้
ส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่าจาก EEA ไม่ว่าโดยตรงหรอืทางออ้ม 
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C.  ขอบเขต 

BCR ฉบบันีค้วบคุมการประมวผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลโดย Otis ไม่ว่าบุคคลน้ันจะอยู่ทีใ่ดก็ตาม เวน้แต่ 
ขอ้ก าหนดภายหลงัของ BCR จะมผีลบงัคบัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่าจาก EEA โดยตรงหรอืทางออ้ม:  

(1.) หมวดที่ B.2 เกีย่วขอ้งกบัค าขอเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอื 
หน่วยงานภาครฐัอืน่ๆ ของประเทศทีส่าม 

(2.) หมวดที ่B.4 เกีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ระหว่าง BCR และคู่มอืพนักงาน หมวดที ่24  

(3.) หมวดที ่D.1(a) เกีย่วขอ้งกบัขอ้บงัคบัในการขอรบัค ายนิยอมทีช่ดัเจนส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ความละเอยีดอ่อน 

(4.) หมวดที ่D.1(c) ย่อหนา้สุดทา้ยเกีย่วกบัความโปรง่ใส 

(5.) ขอ้ก าหนด D.1 เกีย่วกบัสทิธใินความเป็นส่วนตวั 

(6.) หมวดที ่D.1(e) ย่อหนา้ที ่2 ขอ้ (1) เกีย่วกบัการแจง้การละเมดิความปลอดภยั  

(7.) หมวดที ่D.1(f) เกีย่วขอ้งกบัการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลทีส่ามหรอืผูใ้หบ้รกิารนอก EEA  

(8.) ย่อหนา้สุดทา้ยของหมวดที ่D.5 เกีย่วกบัการรอ้งเรยีน และ  

(9.) หมวดที ่D.6 ย่อหนา้ที ่1 ถงึ 5 เกีย่วกบัสทิธใินการบงัคบัใชแ้ละการรบัประกนัของบุคคล 
(สทิธขิองผูร้บัผลประโยชนบ์ุคคลทีส่าม) บุคคลทีอ่าศยัอยู่นอก EEA ทีท่ราบว่า BCR 
เป็นเคร ือ่งมอืทีถู่กตอ้งตามกฎหมายส าหรบัการสง่ขอ้มูลส่วนบุคคลจะมสีทิธติามสทิธขิองผูร้บัผลป
ระโยชนบ์ุคคลทีส่ามตามทีอ่ธบิายไวใ้นย่อหนา้สุดทา้ยของหมวดที ่D.6 ของ BCR ฉบบันี ้

 
ส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่าจาก EEA โดยตรงหรอืทางออ้ม ใหต้คีวามหลกัการดา้นความเป็นส่วนตวัในหมวดที ่
D.1 และความเสียหายตาม GDPR เมื่อใดก็ตามที่มีการอา้งอิงถึง GDPR ใน BCR ฉบบันี้ สามารถดูเอกสาร 
อา้งอิงไดใ้นภาษาต่างๆ ของสหภาพยุโรปที:่ https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ใน 
BCR ฉบบันี้ มีการอา้งอิงถึงมาตราเฉพาะ GDPR ที่ตอ้งท าความเขา้ใจเมื่อน ามาตราเหล่าน้ันไปใชง้านใน 
แบบเดยีวกนัภายใต ้GDPR แมว้่า GDPR ไม่ไดค้รอบคลุมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลทุกคร ัง้เมือ่มีการส่งขอ้มูลไปนอก 
EEA ภายใต ้BCR ฉบบันี ้
 
สามารถดูรายชือ่หน่วยธรุกจิปฏบิตังิานทีม่ผีลผูกพนักบั BCR ฉบบันีไ้ดท้ีค่ าอธบิายที ่C 

D.  นโยบาย 

1. หลกัการดา้นความเป็นส่วนตวั: ในการด าเนินกจิกรรมทุกประเภท Otis จะ: 

a) ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเป็นธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลจะไดร้บัการประมวลผลเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
เท่าน้ัน (1) เมื่อไดร้บัการยินยอม (2) เมื่อกฎหมายบงัคบัหรอืถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศ 
ตน้ทาง หรอื (3) เพือ่วตัถุประสงคท์างธรุกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมายโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชนเ์กนิไป 
หรอืสทิธพิืน้ฐานและเสรภีาพของบุคคลน้ันๆ เชน่ การจดัการทรพัยากรบุคคลส่วนใหญ่ การติดต่อ 
ธรุกจิกบัลูกคา้และซพัพลายเออร ์หรอืการข่มขู่ทีเ่ป็นอนัตรายทางรา่งกาย  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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ขอ้มูลส่วนตวัทีม่คีวามละเอยีดอ่อนของบุคคลจะไดร้บัการประมวลผลเมือ่: (1) ถูกบงัคบัโดยกฎหมาย 
ของประเทศตน้ทางของขอ้มูล (2) ไดร้บัการยินยอมอย่างชดัเจนโดยบุคคลน้ันๆ เมื่อกฎหมาย 
อนุญาต หรอื (3) เมื่อจ าเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์ที่ส าคัญของบุคคลน้ันที่ไม่สามารถ 
ใหค้วามยินยอมไดด้ว้ยตนเองหรอืตามกฎหมาย หรอื (4) เพื่อด าเนินการ ใชส้ิทธิ หรอืแกต่้าง 
จากการเรยีกรอ้งทางกฎหมายโดยส านักงานของบรษิทัหรอืหน่วยธรุกจิปฏบิตังิาน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลจะไม่ไดร้บัการประมวลผลเพิม่เตมิเพือ่วตัถุประสงคท์ีข่ดัแยง้กนั เวน้แต่: 
(1) ถูกบงัคบัโดยกฎหมายของประเทศตน้ทางของขอ้มูล (2) ไดร้บัการยินยอมอย่างชดัเจนโดย 
บุคคลน้ันๆ (เฉพาะในสถานการณท์ีส่ามารถขอการยนิยอมได)้ หรอื (3) หรอืเพือ่ปฏบิตัติามมาตรา 
6.4 ของ GDPR ส าหรบัการอา้งองิ ใหดู้ทีค่ าอธบิายที ่E ของ BCR ฉบบันีท้ีม่ีขอ้มูลของมาตรา 6.4 
GDPR แบบเต็ม  

b) ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้  

Otis จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอย่างเพียงพอ มีความเกีย่วขอ้ง และไม่มากเกนิไป 
โดยสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคส์ าหรบัการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว นอกจากนี ้Otis จะไม่เก็บขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของบุคคลไวน้านเกินกว่าวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม เวน้แต่ไดร้บัยินยอมใหใ้ชก้บั  
วตัถุประสงคใ์หม่หรอืถูกบงัคบัโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั การพิจารณาคดี กระบวนการทางปกครอง 
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรอืขอ้บงัคบัการตรวจสอบที่เกีย่วขอ้งของประเทศตน้ทาง Otis 
จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายใตก้ารควบคุมตามวตัถุประสงคเ์พือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลส่
วนบุคคลน้ันถูกตอ้งและเป็นปัจจบุนั 

c) แจง้เตอืนอย่างเหมาะสมแกบุ่คคลทีข่อ้มูลส่วนบุคคลถูกน ามาประมวลผล  

เวน้แต่บุคคลรบัทราบขอ้มูลนีแ้ลว้ เมื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ส านักงานของบรษิทัและ/หรอื 
หน่วยธรุกจิปฏบิตังิานจะแจง้บุคคลน้ันถงึ:  

• รายละเอียดระบุตัวตนและขอ้มูลติดต่อของหน่วยงาน Otis ที่เป็นผูร้บัผิดชอบขอ้มูล 
ส่วนบุคคล (หรอืเรยีกว่าผูค้วบคุม) และของตวัแทนและ/หรอืเจา้หน้าที่คุม้ครองขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของผูค้วบคุม หากเกี่ยวขอ้ง (อาจใชข้อ้มูลติดต่อทางอีเมลเป็นรายละเอียด 
การตดิต่อ) 

• ประเภทของขอ้มูส่วนบุคคลที่จะประมวลผล (เวน้แต่บุคคลรบัทราบขอ้มูลนี้แลว้) และ 
แหล่งทีม่าของขอ้มูล เมือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล (เวน้แต่บุคคลรบัทราบขอ้มูลนีแ้ลว้) 

• วตัถุประสงคข์องการประมวลผลหรอืการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลและฐานกฎหมาย 
(หรอืฐานกฎหมายใดๆ) ส าหรบัการประมวลผล:  

o หากฐานกฎหมายเป็นผลประโยชนต์ามกฎหมาย จะตอ้งแจง้โดยระบุผลประโยชน  ์
น้ันดว้ย 

o หากฐานกฎหมายเป็นภาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดตามสญัญา การแจง้ 
ตอ้งระบุหากบุคคลจ าเป็นตอ้งมอบขอ้มูลส่วนบุคคลและผลลพัธท์ี่อาจเกิดขึน้ 
หากบุคคลเลอืกทีจ่ะไม่ใหข้อ้มูล 
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o หากไดร้บัการยินยอมตามฐานกฎหมาย จะตอ้งแจง้สิทธใินการถอนความยินยอม 
ไดต้ลอดเวลาโดยไม่ส่งผลต่อการปฏบิตัติามกฎหมายของการประมวลผลตามการยิ
นยอมก่อนการถอนความยินยอม รวมถึงข ้อ มูล เกี่ยวกับผลกระทบของ 
การถอนความยนิยอม 

• ผูร้บัหรอืประเภทของผูร้บัทีจ่ะไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคล 

• ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งปันนอกประเทศหรอืไม่ และว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปยงั 
ประเทศทีไ่ม่มีมาตรฐานคุม้ครองทีเ่พียงพอ การอา้งองิถงึการป้องกนัทีถู่กตอ้งหรอืเหมาะสม 
และวธิขีอรบัส าเนาหรอืต าแหน่งทีจ่ดัเก็บ 

• ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล 

• สิทธิในการขอการเขา้ถึง การแกไ้ข การลบ และการจ ากดัการประมวลผลและสิทธิใน 
การคัดคา้น สิทธิในการขอให ้โอนขอ้มูลส่วนบุคคล และการรายงานค าร อ้งแก่ 
หน่วยงานก ากบัดูแล (ส าหรบับุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่ยู่ภายใต ้GDPR) และ 

• ตรรกะ ผลลพัธท์ีอ่าจเกดิขึน้ และวธิเีพือ่ขอการแกไ้ข ในกรณีทีข่อ้มูลส่วนบุคคลขึน้อยู่กบั 
การตดัสนิใจอตัโนมตั ิ

หน่วยธุรกจิปฏบิตังิานทัง้หมดจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของมาตรา 12 และ 13 ของ GDPR เมือ่ส่ง 
การแจง้โดยใหค้รอบคลุมขอบเขตที ่GDPR บงัคบัใช ้

เมือ่หน่วยธรุกจิปฏบิตังิานไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง หน่วยธรุกจิปฏบิตังิานจะแจง้บุคคล (ตามที ่
ระบุไวข้า้งตน้) ตามมาตรา 14(3) GDPR เวน้แต่บุคคลไดร้บัแจง้แลว้หรอืมีการบงัคบัใชก้ารเลี่ยง 
ไม่ปฏบิตัติามพนัธกรณีมาตรา 14(5) GDPR 

ส าหรบัการอา้งองิ ใหดู้ทีค่ าอธบิายที ่E ของ BCR ฉบบันีท้ีม่ขีอ้มูลของมาตรา 13 และ 14 GDPR 
แบบเต็ม  

d) เคารพสิทธติามกฎหมายของบุคคลในการใชส้ทิธคิวามเป็นส่วนตวักบัขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคล 
นัน้ๆ  

Otis อนุญาตใหบุ้คคลรอ้งขอการเขา้ถงึและการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของตน ส านักงานของบรษิทั 
และ/หรอืหน่วยธุรกิจปฏิบตัิงานตอ้งปฏิบตัิตามค ารอ้งขอ ในกรณีที่ค ารอ้งขอน้ันมีมูลและไม่เกิน 
ความจ าเป็นอย่างชดัเจนทนัทีและภายในระยะเวลาหน่ึงเดือนหลงัจากไดร้บัค ารอ้งขอน้ัน สามารถ 
ขยายระยะเวลาไดอ้ีกสองเดือนหากจ าเป็นโดยขึน้อยู่กบัความซบัซอ้นและจ านวนค ารอ้งขอ 
ส านักงานของบรษิทัและ/หรอืหน่วยธุรกจิปฏบิตัิงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งแจง้บุคคลหากมีการขยายระยะ 
เวลาภายในหน่ึงเดือนหลงัจากไดร้บัค ารอ้งขอ พรอ้มทัง้แจง้เหตุผลของความล่าชา้และการปฏเิสธ 
ค ารอ้งขอและเหตุผลในการปฏเิสธ ส านักงานของบรษิทัและ/หรอืหน่วยธุรกจิปฏิบตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตอ้งแบกรบัภาระของการอธิบายลกัษณะค ารอ้งขอที่มีมูลหรอืไม่เกินความจ าเป็นอย่างชดัเจน 
บุคคลอาจตอ้งแสดงหลกัฐานยนืยนัตวัตนและอาจตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามที ่GDPR อนุญาต  
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บุคคลสามารถปฏิเสธการประมวลขอ้มูลส่วนบุคคลของตนหรอืส่งค ารอ้งขอจ ากดัการประมวลผล 
หรอืการลบขอ้มูลส่วนบุคคลของตนได ้Otis จะปฏบิตัติามค ารอ้งขอน้ัน เวน้แต่การประมวลผลขอ้มูล 
ส่วนบุคคลถูกบงัคบัดว้ยขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายเพือ่แกต่้างใหบ้รษิทัจากขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมายหรอื
ตามมูลเหตุที่ถูกตอ้งตามกฎหมายที่บังคับซึ่งลบลา้งผลประโยชน์และสิทธิของบุคคล เช่น 
การตรวจสอบบรษิัท บุคคลจะไดร้บัแจง้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการตดัสินใจไม่ให ้Otis 
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตน เชน่ Otis อาจไม่สามารถจา้งงาน ขอรบับรกิาร หรอืท าธรุกรรม 
ร่วมกนัได ้บุคคลจะไดร้บัแจง้เกี่ยวกบัผลลพัธข์องค ารอ้งขอและไดร้บัการแจง้เตือนถึงสิทธิใน 
การส่งค ารอ้งเรยีนตามมาตรา D.5(c) ของ BCR ฉบบันี ้ 

บุคคลมีสิทธปิฏิเสธการประมวผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาดไดต้ลอด 
เวลา บุคคลที่ไม่ตอ้งการรบัการสื่อสารดา้นการตลาดจาก Otis จะไดร้บัวิธีที่เขา้ถึงไดง้่ายเพื่อ 
คดัคา้นการโฆษณาในอนาคต เชน่ ในการตัง้ค่าบญัชหีรอืการท าตามวิธทีีร่ะบุไวใ้นอีเมลหรอืจาก 
ลงิกท์ีแ่นบมากบัการสือ่สาร หากมีขอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชง้านขอ้บงัคบัการบล็อกอเีมลทีไ่ม่ตอ้งการ 
โปรดตดิต่อ privacy@otis.com 

บุคคลมีสทิธใินการไม่ตกอยู่ภายใตบ้งัคบัการตดัสินทีข่ึน้อยู่แค่เพียงการประมวลผลขอ้มูลอตัโนมตัิ 
รวมถงึการวเิคราะหล์กัษณะบุคคล เมือ่ Otis ท าการตดัสนิใจโดยอตัโนมตัเิกีย่วกบับุคคลจากขอ้มูล 
ส่วนบุคคล บรษิทัฯ จะมีมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องผลประโยชนต์ามกฎหมายของบุคคล เชน่ 
ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตรรกะเบือ้งหลงัการตดัสินใจและโอกาสในการตรวจสอบการตดัสินใจโดยมนุษย ์
และอนุญาตใหบุ้คคลน้ันๆ แสดงความคดิเห็นและความยนิยอมในการตดัสนิใจ 

e) น ามาตรการการรกัษาความปลอดภยัทางเทคนิคและมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รทีเ่หมาะสมมาใช ้ 

Otis จะน ามาตรการการร ักษาความปลอดภัยที่ เหมาะสมมาใชโ้ดยให ้ความส าคัญกับ 
ความละเอียดอ่อนและความเสีย่งในการประมวลผล ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง และ 
นโยบายบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง มาตรการดา้นความปลอดภยันี้อาจรวมถึงเทคนิควิธีการจดัท าขอ้มูล 
แฝงและการเขา้รหสั กระบวนการเพือ่การนัตีการเก็บขอ้มูลเป็นความลบั ความครบถว้นของขอ้มูล 
ความพรอ้มใชง้าน และความยดืหยุ่นของระบบประมวลผล การส ารองขอ้มูลทีเ่พยีงพอเพือ่ใหส้ามารถ 
การนัตีความพรอ้มใชง้านและการเขา้ถึงได ้และมีการตรวจสอบและทดสอบมาตรการดา้น 
ความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ 

หน่วยธรุกจิปฏบิตังิานจะน าแผนการรบัมือเหตุการละเมิดขอ้มูลทีร่ดักุมหรอืปฏบิตัติามแผนการรบัมือ
เหตุการละเมดิขอ้มูลของ Otis ซ ึง่จะชว่ยแนะน าวธิรีบัมอืทีเ่หมาะสมและการบรรเทาเหตุการณล์ะเมิด 
ขอ้มูลทีเ่กดิขึน้จรงิ  

อย่างนอ้ยแผนการรบัมอืเหตุการละเมดิขอ้มูลจะตอ้งเป็นแนวทางใหห้น่วยธรุกจิปฏบิตังิาน:  

(1.) ส่งการแจง้โดยทนัทไีปยงั Otis Lead Entity และหน่วยงานดา้นความเป็นส่วนตวัภายใน 
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และตามมาตรา 33 หรอื 34 ของ GDPR แจง้ไปยงัหน่วยงานก ากบัดูแล 
ภายใน 72 ช ัว่โมงและ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบทนัท ี 

(2.) ปฏบิตัติามกระบวนการสบืสวนทีเ่หมาะสม รวมถงึการท ารายงานบนัทกึเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ 
การสบืสวน และการบรรเทาความเสยีหาย และ  

mailto:privacy@otis.com
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(3.) ท ารายงานบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึน้เพื่อส่งมอบใหแ้ก่หน่วยงานก ากับดูแลเมื่อม ี
การรอ้งขอ หน่วยธรุกจิปฏบิตังิานจะตอ้งปฏบิตัติามแผนการรบัมอืเหตุการละเมดิขอ้มูล 

Otis จะท าสญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษรทีผู่กมดัใหผู้ใ้หบ้รกิารภายในหรอืภายนอกใหป้ฏิบตัิตาม 
BCR หรอืขอ้ก าหนดทีเ่ทียบเท่า และใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามแนวทางของ Otis เท่าน้ัน 
สญัญาแบบเป็นลายลกัษณอ์กัษรจะตอ้งระบุขอ้ก าหนดและเงื่อนไขมาตรฐานที่ก าหนดโดย Otis 
หรอืขอรบัการอนุมตัิส าหรบัการแกไ้ขจาก Business Unit Privacy Professional หรอื Otis 
Privacy Lead ทีก่ าหนด ส าหรบัสญัญาทีค่รอบคลุมบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลภายใต ้
GDPR สญัญาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรา 28 ของ GDPR และขอ้ก าหนดและ 
เงื่อนไขมาตรฐานจะตอ้งประกอบดว้ยแบบฟอรม์ที่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดมาตรา 28 ส าหรบั 
การอา้งองิ ใหดู้ทีค่ าอธบิายที ่E ของ BCR ฉบบันีท้ีม่ขีอ้มูลของมาตรา 28 GDPR แบบเต็ม  

f) หา้มส่ง ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลไปยงับุคคลทีส่ามหรอืผูใ้หบ้รกิารนอก EEA  

Otis จะส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลไปยงับุคคลที่สามหรอืผูใ้หบ้รกิารที่ไม่อยู่ในขอบเขตของ 
หน่วยธุรกจิปฏบิตังิานหากบุคคลทีส่ามหรอืผูใ้หบ้รกิาร: (1) มีทีต่ ัง้อยู่ในประเทศทีม่รีะดบัการปกป้อง 
ทีเ่พียงพอ (ตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 45 GDPR) (2) มีแนวทางปฏบิตัอิืน่ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
ของสหภาพยุโรปตามที่ระบุไวใ้นมาตรา 46 GDPR หรอื (3) ปฏิบตัิตามการเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม 
พนัธกรณี (ขอ้ยกเวน้) ขอ้ใดขอ้หน่ึงที่ระบุในมาตรา 49 GDPR โดยทัง้หมดนี้จะตอ้งเป็นไปตาม 
มาตรา 48 ของ GDPR ส าหรบัการอา้งอิง ใหดู้ที่ค าอธิบายที่ E ของ BCR ฉบบันี้ที่มีขอ้มูลของ 
มาตรา 46, 48 และ 49 ของ GDPR แบบเต็ม ในทุกกรณีหากมีการส่งขอ้มูลไปยงัผูใ้หบ้รกิาร Otis 
จะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามขีอ้ก าหนดสญัญาทีเ่หมาะสมตามทีร่ะบุไวใ้นหมวดที ่D.1.e 

g) น ามาตรการการรบัผดิทีเ่หมาะสมมาใชง้าน 

หน่วยธรุกจิปฏบิตังิานทุกหน่วยทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคุมจะตอ้งรบัผิดชอบและสามารถแสดงใหเ้ห็นได ้
ว่าปฏิบตัิตาม BCR หน่วยธุรกจิปฏบิตัิงานจะปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดดา้นการรบัผิด เชน่ การจดัเก็บ 
บนัทกึของกระบวนการประมวลผล (ซึง่ส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่าจาก EEA โดยตรงหรอืทางออ้ม 
จะมีองคป์ระกอบหลายประการตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 30 (1) GDPR) ด าเนินการประเมินผลกระทบ 
การคุม้ครองขอ้มูลซึง่เป็นตามขอ้บงัคบัของ GDPR และน ามาตรการทางเทคนิคและมาตรการที ่
เกี่ยวขอ้งกบัองคก์รที่เหมาะสมมาใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบที่ค านึงถึงความเป็น 
ส่วนตวัและความเป็นส่วนตวัโดยค่าเร ิม่ตน้ การเก็บรวบรวมของขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของ EEA จะตอ้งจดัเตรยีมใหพ้รอ้มใชง้านส าหรบัหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้ง 
เมือ่รอ้งขอ ส าหรบัการอา้งองิ ใหดู้ทีค่ าอธบิายที ่E ของ BCR ฉบบันีท้ีม่ขีอ้มูลของมาตรา 30 GDPR 
แบบเต็ม การประเมินผลกระทบการคุม้ครองขอ้มูลที่ด าเนินการตามมาตรา 35 GDPR ที่ระบุว่า 
การประมวลผลอาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งสูงทีอ่าจไม่สามารถแกไ้ขได ้ทาง Otis จะตรวจสอบใหแ้น่ใจ 
ว่าไดป้รกึษากบัหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้งมาทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 36 GDPR 

2. ธรรมาภบิาล: Otis สญัญาว่าจะจดัเตรยีมใหม้ีโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นธรรมาภิบาลที่สามารถใชเ้พื่อ 
ใหแ้น่ใจว่าปฏบิตัติาม BCR เสมอ โครงสรา้งพืน้ฐานประกอบดว้ย: 

a) Ethics and Compliance Officers: พนักงานกลุ่มนีจ้ะใหค้วามชว่ยเหลอืในการปฏบิตัติาม BCR 
และเป็นผูต้ดิต่อภายในส าหรบัความคดิเห็นและขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบั BCR Otis จะด าเนินการ 
ใหแ้น่ใจว่าเจา้หนา้ทีฝ่่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎเกณฑน้ั์นไดร้บัการฝึกอบรมเพือ่รบัขอ้รอ้ง 
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เรยีนและสืบสวนดา้นความเป็นส่วนตวัเพื่อใหค้วามชว่ยเหลือในการแกปั้ญหาทีเ่กีย่วกบัความเป็น 
ส่วนตวั และเพื่อส่งต่อขอ้รอ้งเรยีนต่อฝ่ายที่เหมาะสม เช่น ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตัว 
หรอืส านักงานดา้นความเป็นส่วนตวัทีเ่หมาะสมเพือ่ท าการตรวจสอบและแกไ้ขต่อไปหากจ าเป็น  

b) ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวั: แต่ละหน่วยธุรกจิจะตอ้งแต่งตัง้ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวั 
เพื่อท าหนา้ทีเ่ป็นแหล่งทรพัยากรส าหรบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายจรยิธรรมและการปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละ 
หน่วยธุรกจิอืน่ๆ ในกรณีทีม่ีปัญหาเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวัชว่ย 
ผูบ้รหิารในการท าใหแ้น่ใจว่าในทอ้งถิน่ปฏบิตัิตาม BCR และชว่ยในการระบุและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 
ภายในหน่วยธุรกิจ Otis จะด าเนินการใหม้ั่นใจว่าผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวัเหล่านี้ม ี
ทรพัยากรเพยีงพอ และมอี านาจโดยอสิระในการท าหนา้ทีต่ามบทบาทของตน  

c) เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูล (“DPO”): บทบาทหนา้ทีข่อง DPO ถูกก าหนดโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
DPO จะไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่จ าเป็นตามกฎหมาย โดยทั่วไป DPO จะท างานรว่มกบั Otis Privacy 
Lead  

d) Otis Privacy Council (“OPC”): OPC มีหนา้ทีก่ ากบัดูแลโครงการดา้นการปฏบิตัิตามขอ้บงัคบั 
ดา้นความเป็นส่วนตวัของ Otis โดยรวมและรวมถึงการน า BCR มาใชง้าน OPC ประกอบไปดว้ย 
ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวัทีเ่ป็นตวัแทนของหน่วยธรุกจิแต่ละหน่วยและตวัแทนของฝ่ายบุคคล 
(“HR”) ฝ่ายเทคโนโลยสีานสนเทศ (“ไอท”ี) หน่วยงานก ากบัดา้นการปฏิบตัิตามกฎการคา้ระหว่าง  
ประเทศ (“ITC”) ฝ่ายตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั (“EH&S”) ฝ่ายบญัช ี
ฝ่ายการจดัการการเตรยีมวสัดุ และ Otis Lead Entity สามารถเพิ่มสมาชกิช ัว่คราวหรอืถาวรได ้
ตามความจ าเป็น OPC ท างานรว่มกบั Otis  Privacy Lead และส านักงานดา้นความเป็นส่วนตวั 
เพือ่เร ิม่และท าใหแ้น่ใจว่ามีการน าแผนการปฏบิตัิตามกฎเกณฑเ์พือ่แกไ้ขผลการตรวจสอบจากทีม 
ประเมนิและตรวจสอบทั่วโลก  

e) Global Head of Data Privacy (Privacy Lead): Privacy Lead ท างานรว่มกบัผูเ้ช ีย่วชาญดา้น 
ความเป็นส่วนตัวเพื่อปรบัใช ้BCR และดูแลใหแ้น่ใจว่ามีการปรบัใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล Privacy Lead ยงัมีหน้าที่รบัผิดชอบในการฝึกอบรมและแคมเปญรณรงคเ์กี่ยวกบั 
เร ือ่งความเป็นส่วนตัวของขอ้มูล และสนับสนุนผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตัวและดูแลให ้
ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวัไดร้บัการฝึกอบรม อีกทัง้ส่งเสรมิการมีอยู่และวตัถุประสงคข์อง 
ขอ้ก าหนดดา้นความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล นอกเหนือไปจากขอ้ก าหนดพืน้ฐานส าหรบัการคุม้ครอง 
ขอ้มูลกรรมสทิธิ ์Privacy Lead จะใหแ้นวทางและเป็นผูน้ า Otis Privacy Council Privacy Lead 
จะท าหนา้ทีเ่ป็นผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวัส าหรบัส านักงานของบรษิทัและมีสิทธเิขา้ถึงและ 
รายงานต่อผูบ้รหิารระดบัสูงสุด (เชน่ คณะกรรมการบรษิัท) และจะไดร้บัการชว่ยเหลือสนับสนุน 
จากผูบ้รหิารระดบัสูงสุด 

f) ส านักงานดา้นความเป็นส่วนตวั: ส านักงานดา้นความเป็นส่วนตวัประกอบดว้ย Privacy Lead, 
ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวั และเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ รวมถึงบุคลากร 
อื่นๆ ที่ไดร้บัการแต่งตั้งจากหน่วยธุรกิจปฏิบัติงานหรือส านักงานของบร ิษัท ส านักงานดา้น 
ความเป็นส่วนตวัจะเขา้ร่วม OPC โดยมีหน้าที่รบัมือและแกไ้ขค าติชมหรอืขอ้รอ้งเรยีนที่ส่งถึง 
ส านักงานดา้นความเป็นส่วนตัว และช่วยเหลือเจา้หน้าที่ฝ่ายจร ิยธรรมและการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑใ์นการรบัมือและแกไ้ขค าติชมหรอืขอ้รอ้งเรยีนที่ส่งถึงทีมเจา้หน้าที่ฝ่ายจรยิธรรมและ 
การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ 
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g) Otis Lead Entity: Otis Lead Entity จะเขา้รว่ม OPC ผ่านผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวัหรอื 
DPO ในกรณีที่มีหลกัฐานการละเมิด BCR ทาง OPC หรอื Privacy Lead จะแจง้ Otis Lead 
Entity ใหท้ราบ และรว่มมือกบั Otis Lead Entity และส านักงานของบรษิทัและ/หรอืหน่วยธุรกจิ 
ปฏิบตัิงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวัเพื่อน าขัน้ตอนการแกไ้ขทีเ่หมาะสมไป 
ใชง้าน 

3. การฝึกอบรม: Otis จะดูแลใหแ้น่ใจว่าบุคลากรในประเภทต่อไปนีไ้ดร้บัการฝึกอบรมประจ าปีเกีย่วกบั 
ความเป็นส่วนตัวของขอ้มูล (รวมถึงหัวขอ้ของ BCR ที่เกี่ยวขอ้ง) ความปลอดภัย และ/หรอืกฎ 
การป้องกนัอเีมลทีไ่ม่พงึประสงค:์ 

− เจา้หนา้ทีด่า้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติาม 
− ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นสว่นตวั 
− บุคลากรทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้าวรหรอืบ่อยคร ัง้และตอ้งจดัการขอ้มูล 

ส่วนบุคคลของบุคคลโดยเป็นส่วนหน่ึงของหนา้ทีร่บัผดิชอบ และ 
− บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาเคร ือ่งมอืทีใ่ชเ้พือ่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
4. การตดิตามและตรวจสอบ: รองประธาน Otis และฝ่ายตรวจสอบภายในทีดู่แลโปรแกรมตรวจสอบ 

ภายในจะจดัการประเมนิและโปรแกรมตรวจสอบอย่างนอ้ยรายไตรมาสเพือ่ประเมนิการปฏบิตัติามกฎของ 
BCR ในหวัขอ้ต่างๆ และจะตรวจสอบกบัหน่วยธุรกจิปฏบิตัิงานเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการน ามาตรการแกไ้ข 
มาใช ้รองประธาน Otis ฝ่ายตรวจสอบภายใน พรอ้มความชว่ยเหลอืจากพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 
Privacy Lead และหน่วยธุรกจิปฏิบตัิงานจะก าหนดขอบเขตและความถีข่องโปรแกรมการตรวจสอบ 
BCR ที่เหมาะสม (รวมถึงการตรวจสอบแบบไม่แจง้ล่วงหน้า หากจ าเป็น) เพื่อตรวจสอบว่าระบบและ 
กระบวนการสอดคลอ้งกบั BCR หรอืไม่ 

จะมีการแจง้ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม BCR ให ้Privacy Lead ทราบ ซึง่จะเป็นผูแ้จง้ใหร้อง 
ประธาน Otis ฝ่ายที่ปรกึษาทั่วไป Otis Lead Entity และ Otis Privacy Council ทราบต่อไป 
รองประธาน Otis ฝ่ายทีป่รกึษาทั่วไปและรองประธาน Otis ฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจง้ผลการตรวจสอบ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับ BCR แก่คณะกรรมการบริษัทหร ือคณะกรรมการอ านวยการ เช่น คณะกรรม 
การตรวจสอบ หน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้งใน EEA สามารถเขา้ถึงผลการตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
BCR เมือ่รอ้งขอ  

5. การจดัการค ารอ้งขอเกีย่วกบัสิทธแิละขอ้รอ้งเรยีน: ค าขอจากบุคคลเกี่ยวกบัการประมวลผล 
ขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดร้บัการจดัการตามที่อธิบายไวด้า้นล่างนี้ ควรจดัเตรยีมวิธีการติดต่อไวห้าก 
กฎหมายทอ้งถิน่บงัคบั ขอ้มูลส่วนตวัของบุคคลทีม่าจาก EEA โดยตรงหรอืทางออ้มจะมีสิทธใินการส่ง 
ขอ้รอ้งเรยีนถึงหน่วยงานก ากบัดูแลโดยตรงและ/หรอืศาลที่มีอ านาจ โดยไม่เกีย่วขอ้งกบักระบวนการ 
ทีร่ะบุไวด้า้นล่าง  

a) ภายในองคก์ร - จากบุคลากรทีส่ามารถเขา้ถงึอนิทราเน็ตของ Otis 

บุคลากรที่เป็นพนักงานของ Otis โดยตรงสามารถส่งค าขอและขอ้รอ้งเรยีนใหก้บัตวัแทนฝ่ายบุคคล 
ในพืน้ที่ของตน บุคลากรทุกคน รวมถึงพนักงาน สามารถติดต่อเจา้หน้าที่ฝ่ายจร ิยธรรมและ 
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์การรายงานขอ้รอ้งเรยีน หรอืส านักงานดา้นความเป็นส่วนตวัได ้สามารถ  
ตดิต่อฝ่ายดงัต่อไปนี:้ 
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ขอ้รอ้งเรยีนทีส่่งมายงัฝ่ายบุคคลทอ้งถิน่ เจา้หนา้ทีด่า้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติาม หรอืส านักงานดา้น 
ความเป็นส่วนตวั: ขอ้รอ้งเรยีนเหล่านีจ้ะตอ้งตอบรบัโดยฝ่าย (ฝ่ายบุคคล เจา้หนา้ทีด่า้นจรยิธรรมและ 
การปฏบิตัติาม หรอืส านักงานดา้นความเป็นส่วนตวั) ทีไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีน โดยสามารถขอความชว่ยเหลอื 
จากผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวัหรอื Privacy Lead(หรอืผูร้บัมอบอ านาจ) หากจ าเป็น  

ขอ้รอ้งเรยีนที่ส่งถึงการรายงานขอ้รอ้งเรยีน: หากผูร้อ้งเรยีนขอทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมและตกลง 
ยินยอม ขอ้รอ้งเรยีนเหล่าน้ันจะถูกส่งต่อใหก้บัส านักงานดา้นความเป็นส่วนตัวเพื่อตอบรบัและ 
ท าการแกไ้ขต่อไป  

b) ภายนอกองคก์ร - จากบุคคลอืน่ทัง้หมด 

บุคคลอืน่ทัง้หมดสามารถส่งค ารอ้งและขอ้รอ้งเรยีนใหแ้ก่การรายงานขอ้รอ้งเรยีนหรอืส านักงานดา้น 
ความเป็นส่วนตวั ซ ึง่สามารถตดิต่อถงึไดด้งันี:้ 

 
หากผูร้อ้งเรยีนขอทราบความคบืหนา้เพิม่เตมิและตกลงยนิยอม ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัที ่
ส่งถงึการรายงานขอ้รอ้งเรยีนจะถูกส่งต่อใหก้บัส านักงานดา้นความเป็นส่วนตวัเพือ่ตอบรบัและท าการแกไ้
ขต่อไป  

c) การตอบรบัขอ้รอ้งเรยีน 

กลุ่มที่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน (ต่อไปนี้เรยีกว่า “ผูร้บัผิดชอบ”) จะเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท าแนวทาง 
แกไ้ขแบบเป็นลายลกัษณอ์กัษร (สามารถใชอ้ีเมลได ้เวน้แต่บุคคลผูร้อ้งเรยีนรอ้งขอใหต้อบกลบัเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษร) ในกรณีทีต่อ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ ไม่ว่าจะเพือ่ยนืยนัตวัตนของผูร้อ้งเรยีนหรอืเพื่อท า 
ความเขา้ใจลักษณะของขอ้รอ้งเรยีน ผูร้บัผิดชอบจะตอ้งติดต่อผูร้อ้งเรยีนเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม 
ตามความเหมาะสม หากผูร้อ้งเรยีนไม่ตอบกลบัหรอืไม่สามารถหาหลกัฐานการยนืยนัตวัตนทีเ่หมาะสมได ้
ผูร้บัผดิชอบสามารถแจง้ไปยงัผูเ้รยีนไดว้่า Otis ถอืว่าปิดค ารอ้งเรยีนแลว้ภายใน 1 เดอืน 
 

ฝ่ายบุคคลในพืน้ที ่ ตดิต่อโดยใชช้อ่งทางภายในตามปกติ 
เจา้หนา้ทีด่า้น 
จรยิธรรมและ 
การปฏบิตัติาม 

ตดิต่อโดยใชช้อ่งทางตดิต่อภายในทีคุ่ณใชต้ามปกต:ิ 
https://connect.otis.com/business_practices/Pages/default.aspx 

การรายงาน 
ขอ้รอ้งเรยีน 

ตดิต่อโดยใชช้อ่งทางตดิต่อภายในทีคุ่ณใชต้ามปกตหิรอืแจง้ไปที:่ 
www.otis.com/reportingchannel 

ส านักงานดา้น 
ความเป็นส่วนตวั 

privacy@otis.com 

การรายงานขอ้รอ้งเรยีน Diane Andrews ทีป่รกึษาดา้นความเป็นส่วนตวัระดบัโลก  
ส านักงานดา้นความเป็นส่วนตวั privacy@otis.com 

http://www.otis.com/reportingchannel
mailto:privacy@otis.com
mailto:privacy@otis.com


 
กฎเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในองคก์ร - ล่าสุด 

 
 

 

12 

 

  

หากค ารอ้งเรยีนไดร้บัการพิสูจนแ์ลว้ว่ามีเหตุอนัควร Otis จะด าเนินการแกไ้ขปัญหาและแจง้วิธีแกไ้ข 
ไปยงัผูร้อ้งเรยีน หากผูร้อ้งเรยีนไม่พึงพอใจกบัวธิแีกไ้ขปัญหา Otis จะแจง้เตือนใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบถงึ 
สทิธใินการส่งค ารอ้งเรยีนถงึหน่วยงานก ากบัดูแลและ/หรอืศาลทีม่อี านาจ 
 
ในกรณีทีค่ ารอ้งเรยีนดูไม่สมเหตุสมผล ผูร้บัผดิชอบจะตอ้งแจง้อธบิายเป็นลายลกัษณอ์กัษรต่อผูร้อ้งเรยีน 
และแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบว่าผูร้อ้งเรยีนมีสิทธสิ่งค ารอ้งเรยีนถึงหน่วยงานก ากบัดูแลและ/หรอืศาลที่ม ี
อ านาจ  
 
หากผูร้บัผิดชอบไม่สามารถหาวิธีแกไ้ข (ส าหรบัค ารอ้งเรยีนที่ไดร้บัการพิสูจนแ์ลว้ว่ามีเหตุอนัควร) 
ที่ท าใหผู้ร้อ้งเรยีนพึงพอใจ ผูร้บัผิดชอบจะตอ้งรายงานปัญหาต่อ Privacy Lead Privacy Lead 
จะตรวจสอบค ารอ้งเรยีนและวธิแีกไ้ขเพือ่ดูว่าตอ้งมกีารด าเนินการเพิม่เตมิหรอืไม่ 
 
ขอ้รอ้งเรยีนและผลการตรวจสอบที่เผยใหเ้ห็นขอ้บกพร่องเชงิโครงสรา้งทั่วโลกจะตอ้งตอบรบัโดย 
Privacy Lead ผ่านทาง OPC เพือ่ใหแ้น่ใจว่ามวีธิแีกไ้ขทีค่รอบคลุมโดยรว่มมือกบั Otis Lead Entity 
และผูเ้ช ีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตวัในทอ้งถิน่ 
 
ระยะเวลาในการตอบกลบัไม่ควรเกนิหน่ึงเดือน เวน้แต่ค าขอ/รอ้งเรยีนมีความซบัซอ้นและมีขอบเขตที ่
กวา้งท าใหต้อ้งใชเ้วลามากขึน้ ในกรณีเชน่นี ้สามารถเลือ่นการตอบกลบัออกไปไดอ้กีสองเดอืนหลงัจาก 
แจง้บุคคลถงึสาเหตุของความล่าชา้แลว้  

ไม่มขีอ้ก าหนดใดๆ ของ BCR ทีส่่งผลต่อสทิธขิองบุคคลภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการส่งค ารอ้งเรยีน 
ไปยงัหน่วยงานก ากบัดูแลหรอืศาลที่มีอ านาจเกีย่วกบัการละเมิดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยธุรกจิ 
ปฏบิตังิานทีม่ตี ัง้ใน EEA 

ส าหรบัการละเมดิ BCR ทีถู่กรอ้งเรยีน บุคคลสามารถ: 
− ส่งค ารอ้งเรยีนต่อหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้งในประเทศที่บุคคลน้ันๆ อาศยัอยู่ สถานที ่

ท างาน หรอืสถานทีท่ีเ่กดิการละเมดิขึน้โดยเฉพาะ หรอื 
− รายงานต่อศาล EEA ทีม่ีอ านาจ ไม่ว่าจะเป็นศาลในพืน้ทีท่ีผู่ค้วบคุมหรอืผูป้ระมวลผลตัง้อยู่หรอื 

ทีบุ่คคลอาศยัอยู่ประจ า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของบุคคล 
 
6. สิทธิการบงัค ับใช้ของบุคคลและการรบัประก ัน  บุคคลมีสิทธิ (สิทธิของบุคคลภายนอก 

ผูร้บัประโยชน)์ ทีไ่ดร้บัอย่างชดัเจนตามทีร่ะบุไวใ้นหมวดนี ้หมวด B, C, D.1, D.5, D.7, D.8 และ D.9 
และสิทธิในการรบัประกนัที่ไดร้บัจาก Otis Lead Entity (Otis Elevator Worldwide BVBA 2) 
ในหมวดนี ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัทีร่ะบุในหมวดขอบเขต (หมวด C)  
 
บุคคลทัง้หมดทีม่สีทิธภิายใต ้BCR นี ้สามารถขอรบัความชว่ยเหลอืจากกระบวนการชดใชต้ามกฎหมาย 
ทีร่ะบุไวใ้นกฎหมายประจ าประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยธรุกจิปฏบิตังิานทีอ่ยู่นอก EEA และมกีารละเมดิ BCR 
นี้ ตกลงใหศ้าลหรอืหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นๆ ใน EEA มีอ านาจศาลเหนือการละเมิด BCR และ 

 

 
2 ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีน 58, Avenue des Arts, 1000 Brussels, Belgium และ [เลขทะเบยีน –
0652.780.207. 
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บุคคลจะมีสิทธิและไดร้บัการแกไ้ขจาก Otis Lead Entity หากการละเมิดเกิดจากสมาชกิรฐัที่เป็น 
ต าแหน่งทีต่ ัง้ของ Otis Lead Entity 
 
Otis Lead Entity ร่วมมือกบัส านักงานของบรษิัท Otis เพื่อรบัผิดชอบในการท าใหแ้น่ใจว่ามี 
การด าเนินการ (1) เพือ่แกไ้ขการละเมิดทีเ่กดิจากส านักงานของบรษิทั Otis หรอืหน่วยธุรกจิปฏบิตังิาน 
นอก EEA และ (2) เพื่อช าระเงินชดเชยใหแ้ก่บุคคลตามค าสั่งศาลชีข้าดโดยอา้งองิจากหมวดนีส้ าหรบั 
ความเสียหายที่เป็นรูปธรรมหรอืนามธรรมหรอืค่าปรบัที่เกิดจากการละเมิด BCR โดยส านักงานของ 
บรษิทัและ/หรอืหน่วยธุรกจิปฏบิตังิานนอก EEA เวน้แต่หน่วยธรุกจิปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ าการแกไ้ข 
การละเมดิหรอืชดใชค่้าเสยีหายแลว้  
 
ในกรณีที่บุคคลสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไดร้บัผลกระทบจากความเสียหาย Otis Lead Entity 
และส านักงานของบรษิัท Otis จะตอ้งช่วยกนัพิสูจนใ์หเ้ห็นว่าส านักงานของบรษิัทและหน่วยธุรกิจ 
ปฏิบตัิงานดงักล่าวไม่ไดล้ะเมิดภาระผูกพนัภายใต ้BCR นี ้เมื่อหาหลกัฐานไดแ้ลว้ Otis Lead Entity 
สามารถยุตหินา้ทีภ่ายใต ้BCR นีไ้ด ้
 
ส าหรบัประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใชส่มาชกิรฐั EEA ซึง่รบัทราบว่า BCR คือเคร ือ่งมือที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ส าหรบัการส่งขอ้มูลส่วนบุคคล บุคคลที่อยู่ในประเทศเหล่าน้ันมีสิทธทิี่ไดร้บัอย่างชดัเจนตามที่ระบุไว ้
ในหมวด D.1, D.5, D.7 และ D.9 ดงัน้ัน บุคคลในประเทศเหล่านีท้ีไ่ดร้บัผลกระทบสามารถด าเนินการ 
ใดๆ ไดจ้ากประเทศของตนเพือ่บงัคบัใชข้อ้ก าหนดนีต่้อหน่วยธรุกจิปฏบิตังิานทีล่ะเมดิ BCR 
 

7. การท างานรว่มกนักบัหน่วยงานก ากบัดูแล: หน่วยธุรกิจปฏิบตัิงานจะใหค้วามชว่ยเหลือตามที ่
รอ้งขอโดยหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัค าถามและการตรวจสอบ BCR รวมถึงแจง้ผล 
การตรวจสอบเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ  
 
Otis จะปฏบิตัติามการตดัสนิใจของหน่วยงานก ากบัดูแล EEA และค าปรกึษาเกีย่วกบั BCR ทีไ่ดร้บัจาก 
หน่วยงานก ากบัดูแล Otis ยอมรบัว่าการปฏบิตัติาม BCR อาจไดร้บัการตรวจสอบโดยหน่วยงานก ากบั 
ดูแลทีเ่กีย่วขอ้งตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใน EEA 
 

8. การแกไ้ข BCR: Otis Lead Entity จะแจง้หน่วยงานก ากบัดูแลของเบลเยีย่มทนัทใีนกรณีทีม่ีการเพิม่ 
หรอืการปรบัปรุง BCR ทีอ่าจส่งผลต่อระดบัการคุม้ครองตามทีร่ะบุไวใ้นนี ้และทุกๆ ปี Otis Lead Entity 
จะแจง้หน่วยงานก ากบัดูแลของเบลเยี่ยมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้ในปีที่ผ่านมา พรอ้ม 
รายละเอียดสัน้ๆ เพื่ออธบิายการเปลีย่นแปลงนี ้นอกจากนี ้Otis ยงัรบัผิดชอบในการแจง้หน่วยธุรกิจ 
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยแจง้ผ่าน OPC และผู เ้ช ีย่วชาญดา้น 
ความเป็นส่วนตวัทัง้หมด และ DPO โดยกลุ่มผูร้บัผิดชอบนี้จะด าเนินการแจง้หน่วยธุรกิจปฏิบัติงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  

Otis Privacy Lead จะรกัษารายชือ่หน่วยธุรกิจปฏิบตัิงานที่ท าสญัญาระหว่างบรษิัทในเครอืฯ และ 
การเปลีย่นแกไ้ขต่างๆ ใน BCR ใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ หน่วยธุรกจิปฏบิตังิาน บุคคล และหน่วยงานก ากบั 
ดูแล EEA ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถดูรายชือ่นีไ้ดเ้มื่อรอ้งขอ Otis Privacy Lead หรอื Otis Lead Entity 
จะจดัเตรยีมส าเนารายชือ่ทีเ่ป็นปัจจุบนัของหน่วยธุรกิจปฏิบตัิงานทีท่ าสญัญาระหว่างบรษิัทในเครอืฯ 
ใหแ้กห่น่วยงานก ากบัดูแลของเบลเยีย่มอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร ัง้ 
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Otis ยอมรบัว่าจะไม่พึง่พาเฉพาะ BCR ในการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลไปยงัสมาชกิอืน่ๆ ในกลุ่ม 
บรษิทั Otis จนกว่าสมาชกิในกลุ่มบรษิทัจะท าสญัญาระหว่างบรษิทัในเครอืฯ และปฏิบตัิตามกฎ Otis 
จะไม่ส่งขอ้มูลไปยังสมาชกิใหม่ของ BCR จนกว่าสมาชกิใหม่ของ BCR จะมีผลผูกพันโดย BCR 
อย่างเป็นทางการและปฏบิตัติามกฎ เมือ่สมาชกิ BCR ทีอ่ยู่นอก EEA ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบรษิทั 
แลว้หรอืมีผลผูกพันกบั BCR ภาระผูกพันของสมาชกิที่อยู่ภายใต ้BCR เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
ทีม่าจาก EEA โดยตรงหรอืทางออ้มทีไ่ดร้บัในขณะทีย่งัมภีาระผูกพนัอยู่กบั BCR จะยงัคงมผีลอยู่จนกว่า 
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งถูกส่งกลบั ลบ ขดีฆ่าออก หรอืท าใหเ้ป็นขอ้มูลนิรนาม  
 

9. การแจง้เกีย่วกบั BCR: หน่วยธรุกจิปฏบิตังิานจะโพสตห์รอืรกัษาลงิกส์ าหรบัเขา้ถงึ BCR บนเว็บไซต ์
ส าหรบับุคคลภายนอกใหใ้ชง้านไดอ้ยู่เสมอโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหแ้น่ใจว่าบุคคลรบัทราบสทิธขิองตน 
เองภายใต ้BCR Otis จะโพสตห์รอืรกัษาลงิกส์ าหรบัเขา้ถงึ BCR บน www.otis.com หรอืเว็บไซต ์
แทนทีอ่ืน่ๆ  

  
  

http://www.otis.com/
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ค าอธบิายที ่A - ค านิยาม 

  
“หน่วยธุรกิจ” หมายถึง หน่วยงานหลกัของ Otis ซ ึง่อาจเปลี่ยนไดต้ลอดเวลา และปัจจุบนัประกอบดว้ย 
ทวปีอเมรกิาเหนือ ลาตนิอเมรกิา EMEA เอเชยีแปซฟิิก จนี และส านักงานของบรษิทั Otis 

“การยินยอม” หมายถึง การบ่งชีซ้ ึง่ความประสงคข์องบุคคลที่ไดใ้หไ้วโ้ดยอิสระ โดยเฉพาะ โดยรบัทราบ 
และไม่คลุมเครอื และดว้ยการบ่งชีท้ีว่่าน้ันบุคคลแสดงความตกลงต่อการประมวลขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัตนผ่านขอ้ความหรอืผ่านการกระท าทีช่ดัเจน 

“ผูค้วบคุม” หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล เจา้หนา้ทีร่ฐั หน่วยงาน หรอืส่วนงานอืน่ซ ึง่ โดยล าพงัหรอื 
รว่มกนักบัผูอ้ืน่ พจิารณาก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ส านักงานของบรษิทั” หมายถึง ส านักงานใหญ่ของบรษิัทในสหรฐัอเมรกิาที่ One Carrier Place, 
Farmington, CT 06032 USA 

“การละเมดิขอ้มูล” หมายถึง การละเมิดความปลอดภยัอนัน าไปสู่การท าลายขอ้มูลโดยไม่ตัง้ใจหรอืมิชอบ 
ดว้ยกฎหมาย การสูญหาย การเปลีย่นแปลงของขอ้มูล การเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรอืการเขา้ถงึ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีถู่กส่งมา ถูกจดัเก็บ หรอื ถูกประมวลผล 

“EMEA” หมายถงึ ยุโรป ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา 

“GDPR” หมายถงึ กฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลทั่วไป 

“บุคคล” หมายถงึ บุคคลธรรมดาทีข่อ้มูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลโดย Otis 

“หน่วยธุรกจิปฏบิตังิาน” หมายถงึ หน่วยงานธรุกจิ หน่วย และแผนกธรุกจิของ Otis และหน่วยปฏบิตักิารอืน่ๆ 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด (รวมถึงกิจการรว่มคา้ทีอ่ยู่ในการควบคุม หุน้ส่วน และการท าขอ้ตกลงทางธุรกิจอื่นๆ ที่ Otis 
เป็นหุน้ส่วนใหญ่หรอืถอืหุน้ทัง้หมดของบรษิทัหรอืมอี านาจควบคุมการบรหิาร) นอกเหนือจากส านักงานบรษิทั  

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลธรรมดาทัง้ทีม่ีการระบุตวัตนหรอืสามารถระบุ 
ตวัตนได ้บุคคลธรรมดาที่ระบุตวัตนไดค้ือบุคคลที่ระบุไดว้่าเป็นใคร ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มโดยเฉพาะจาก 
การอา้งอิงหรอืจากขอ้มูลระบุ เช่น ชือ่ หมายเลขประจ าตวั ขอ้มูลต าแหน่ง ขอ้มูลระบุออนไลน ์หรอืปัจจยั 
อย่างน้อยหน่ึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบักบัลกัษณะทางกายภาพ ร่างกาย พันธุกรรม จิตใจ การเงิน วฒันธรรม 
หรอือตัลกัษณท์างสงัคมของบุคคลธรรมดาน้ัน  

“บุคลากร” หมายถึง พนักงานของ Otis รวมถึงผูบ้รหิารและเจา้หน้าที่ Otis พนักงานช ัว่คราว ผูร้บัเหมา 
แรงงานจา้ง และแรงงานสญัญาจา้งทีจ่า้งโดย Otis 

“การประมวผล” (รวมถึงรูปแบบอืน่ๆ ที่คลา้ยคลึงกนั) หมายถึง การด าเนินการหรอืชดุการด าเนินการใดที ่
กระท าต่อขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอตัโนมัติหรอืไม่อตัโนมัติ เช่น การเก็บรวบรวม การบนัทึก 
การจดัระเบียบ การจดัเก็บ การปรบัหรอืการเปลีย่นแปลง การกูค้ืน การใหค้ าปรกึษา การใช ้การเปิดเผยโดย 
ถ่ายโอน การส่งต่อ การกระจายขอ้มูลหรอืท าใหม้อียู่ การจดัเรยีงหรอืการรวม การจ ากดั การลบ หรอืการท าลาย 
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“ขอ้มูลส่วนตวัทีม่คีวามละเอยีดอ่อน” คอื ส่วนย่อยของขอ้มูลส่วนบุคคล ทีเ่ปิดเผย: เช ือ้ชาตหิรอืชาตพินัธุ ์
ความเห็นทางการเมือง ความเชือ่ทางศาสนาหรอืปรชัญา หรอืการเป็นสมาชกิสหภาพการคา้ และรวมถึง 
การประมวลผลขอ้มูลทางพนัธุกรรม ขอ้มูลทางชวีภาพเพื่อวตัถุประสงคข์องการระบุตวัตนของบุคคลธรรมดา 
ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพหรอืขอ้มูลที่เกี่ยวกบัรสนิยมทางเพศหรอืชวีิตดา้นเพศของบุคคลธรรมดา หรอื 
การกระท าอาชญากรรมหรอืการกระท าอาชญากรรมทีถู่กกล่าวอา้ง และการตอ้งโทษต่างๆ 
 
“ผู ้ให้บร ิการ”  หร ือ “ผู ้ประมวลผล”  หมายถึง  นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ/เป็นตัวแทนของ Otis 
ในการประมวลผลหรอืไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลทีป่ระมวลผลโดย Otis ผ่านทางการใหบ้รกิารแก่ 
Otis โดยตรง  
 
“หน่วยงานก ากบัดูแล” ใหใ้ชนิ้ยามเดยีวกนักบันิยามทีร่ะบุไวใ้น GDPR 
 
“Otis” หมายถงึ ส านักงานบรษิทัและหน่วยธรุกจิปฏบิตังิานของ Otis 

  



 
กฎเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในองคก์ร - ล่าสุด 

 
 

 

17 

 

  

ค าอธบิายที ่B - ขอ้ก าหนดการประมวลผลภายใน 

บงัคบัใชข้อ้ก าหนดเหล่านีเ้มื่อหน่วยธุรกจิปฏิบตัิงานมีขอ้ผูกพนักบั BCR (จากนีไ้ปเรยีกว่า “ผูเ้ช ีย่วชาญของ 
Otis”) มอบความรบัผิดชอบโครงการใหแ้ก่หน่วยธุรกิจปฏิบัติงานอื่นที่มีขอ้ผูกพัน (จากนี้ไปเร ียกว่า 
“ผูป้ระมวลผลของ Otis”) ที่มีส่วนรว่มในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดร้บัความคุม้ครอง ครอบคลุม 
โครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัเอกสารที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร (“ใบสั่งงาน”) ระหว่างผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis และ 
ผูป้ระมวลผลของ Otis ใบสั่งงานจะตอ้งอา้งอิงขอ้ก าหนดการประมวลผลภายในขอ้ต่อไปนี้ “บรกิารตามที ่
ระบุอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดการประมวลผลภายในระบุใน Otis BCR เพือ่การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”  

ขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดเหล่านีอ้า้งองิมาจากขอ้ก าหนดใน Otis BCR 

1. ผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis และผูป้ระมวลผลของ Otis ยินยอมทีจ่ะผูกพนัตาม Otis BCR ตลอดระยะเวลาของ 
ใบสั่งงาน ขอ้ก าหนดเหล่านีบ้งัคบัใชก้บัระยะเวลาของใบสั่งงาน ขอ้ก าหนดของหมวด 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 
4.10 และ 4.11 ของขอ้ก าหนดเหล่านีจ้ะมผีลจนกว่าใบสัง่งานจะสิน้สุด 
 

2. ในการใหบ้รกิาร ผูป้ระมวลผลของ Otis จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในฐานะผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis 

3. ภาระผูกพนัของผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis: 
 
3.1. ผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis จะแจง้ค าแนะน าทีช่ดัเจนใหผู้ป้ระมวผลของ Otis ทราบ ค าแนะน านีเ้กีย่วกบั 

ลกัษณะ วตัถุประสงค ์และระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ค าแนะน าเหล่านี ้
จะตอ้งมีความชดัเจนเพียงพอเพื่อใหผู้ป้ระมวลผลของ Otis สามารถปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัภายใต ้
ขอ้ก าหนดและ Otis BCR ได ้โดยเฉพาะ ค าแนะน าของผูเ้ช ีย่วชาญจาก Otis อาจตอ้งควบคุม 
การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูร้บัเหมาชว่งและภาระผูกพนัอืน่ๆ ของผูป้ระมวผลของ 
Otis 

 
3.2. ผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis จะตอ้งแจง้ผูป้ระมวลผลของ Otis เกีย่วกบัการแกไ้ขกฎหมายการคุม้ครอง 

ขอ้มูลและตราสารทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้บังคบั ค าสั่ง และตราสารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั 
การประมวผลของผูป้ระมวลผลของ Otis ภายใตข้อ้ก าหนดเหล่านี้ และใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบั 
วธิกีารทีใ่หผู้ป้ระมวลผลของ Otis ปฏบิตัติามการแกไ้ขน้ันๆ 

 
4. ภาระผูกพนัของผูป้ระมวผลของ Otis 

 
4.1. ผูป้ระมวผลของ Otis จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าแนะน าของผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis 

ตามทีร่ะบุไวใ้นใบสั่งงานและแจง้แบบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ผูป้ระมวลผลของ Otis จะไม่ด าเนินการ 
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งนอกเหนือวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดให ้ 

4.2. ผูป้ระมวผลของ Otis จะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ Otis BCR โดยเฉพาะอย่างยิง่หมวด D.1.e  

4.3. ผูป้ระมวผลของ Otis จะไม่เปิดเผยหรอืส่งขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกีย่วขอ้งไปยงับุคคลที่สามที่ไม่ใช ่
ผูป้ระมวลผลรบัเหมาช่วงตามหมวด 4.6 ของขอ้ก าหนดเหล่านี้โดยไม่ไดร้บัอนุญาตล่วงหน้า 
อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูเ้ช ีย่วชาญจาก Otis 
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4.4. ในกรณีที่ผูป้ระมวผลของ Otis จะตอ้งด าเนินการประมวลผลซึง่เป็นผลมาจากภาระผูกพัน 
ทางกฎหมายที่บงัคบั ผูป้ระมวลผลจะตอ้งประมวลผลตามขอ้บงัคบัของหมวด 4 โดยปฏิบตัิตาม  
Otis BCR (หมวด D.1.f.) ในกรณีนี้ ผูป้ระมวลผลของ Otis จะตอ้งแจง้ผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis 
อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรก่อนเพื่อปฏิบัติตามขอ้บังคับใดๆ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ขอ้บังคบั 
หรอืขอ้หา้มจากหน่วยงานรฐัที่เป็นผูแ้จง้ และจะตอ้งปฏิบตัิตามค าแนะน าที่สมเหตุสมผลทัง้หมด 
ของผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis โดยค านึงถงึการเปิดเผยนี ้

4.5. ผูป้ระมวลผลของ Otis จะแจง้ผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis ภายในสาม (3) วนัท าการหากไดร้บัการแจง้ 
จากบุคคลใดๆ โดยเป็นการแจง้ตามสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคล 
ดงักล่าวและจะปฏิบตัิตามค าแนะน าทัง้หมดของผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis ในการตอบรบัการแจง้นี้ 
นอกจากนี้ ผูป้ระมวลผลของ Otis จะใหค้วามช่วยเหลือหากผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis รอ้งขอ 
ในการตอบกลบัการแจง้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธในขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว  

4.6. ผูป้ระมวลผลของ Otis จะจดัหาผูป้ระมวลผลรบัเหมาชว่งเพื่อชว่ยเหลือในการท าตามภาระผูกพนั 
ภายใตใ้บสั่งงานในกรณีทีไ่ดร้บัอนุญาตอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis แลว้ 
ผูป้ระมวลผลของ Otis จะท าขอ้ตกลงอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรกบัผูป้ระมวลผลรบัเหมาชว่ง 
ซ ึง่ขอ้ตกลงนีจ้ะบงัคบัใชภ้าระผูกพนักบัผูป้ระมวลผลรบัเหมาชว่งซึง่จะมีภาระรบัผิดชอบเดียวกนั 
และเท่าเทียมกบัเนื้อหาทั้งหมดในภาระผูกพันที่บังคับใชก้บัผูป้ระมวลผลของ Otis ภายใต ้
ขอ้ก าหนดเหล่านี ้ผูป้ระมวลผลของ Otis ตอ้งปฏบิตัติาม Otis BCR หมวด D.1.f 
 

4.7. ผูป้ระมวลผลของ Otis จะเป็นตวัแทนและการรบัประกนัว่าจะไม่มีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
(หรอืกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัอืน่ๆ) ทีบ่งัคบัใชก้บัผูป้ระมวลผลทีจ่ะหา้มไม่ใหผู้ป้ระมวลผลด าเนินการ 
ตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดนี ้ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงในกฎหมายน้ันและมีแนวโนม้ทีจ่ะ 
ก่อใหเ้กิดผลกระทบอนัไม่พึงประสงคต์ามมาต่อการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของผูป้ระมวลผลของ 
Otis หรอืในกรณีทีผู่ป้ระมวลผลของ Otis ไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเหล่านีไ้ด ้ผูป้ระมวลผล 
ของ Otis จะแจง้ผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis ภายในสิบหา้ (15) วนัท าการและผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis 
มสีทิธใินการยกเลกิใบสัง่งานทีม่ผีลทนัท ี
 

4.8. ผูป้ระมวลผลของ Otis ยินยอมใหผู้เ้ช ีย่วชาญของ Otis ตรวจสอบการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของ 
ผูป้ระมวลผลของ Otis ตาม Otis BCR หมวด D.4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูป้ระมวลผลของ Otis 
จะจดัเตรยีมขอ้มูลที่จ าเป็นใหแ้ก่ผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิตามกฎ 
ตามภาระผูกพันและส่งขอ้มูลเหล่านี้เพื่อการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจพิสูจน์ที่ด าเนินการ 
โดยผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis หรอืผูต้รวจสอบทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis 

 
4.9. ผูป้ระมวลผลของ Otis จะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบุคคลใดๆ ทีด่ าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ภายใตค้ าสัง่ของผูป้ระมวลผลของ Otis จะตอ้งมหีนา้ทีใ่นการรกัษาความลบัทีเ่หมาะสม 
 

4.10. ผูป้ระมวลผลของ Otis จะชว่ยผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis ในการปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใตก้ฎหมาย 
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถึงด าเนินการประเมินผลกระทบจากการคุม้ครองขอ้มูล 
ส่วนบุคคลและปรกึษากบัหน่วยงานก ากบัดูแลหากจ าเป็น  

4.11. ผูป้ระมวลผลของ Otis จะแจง้ Otis ทนัทีทีเ่กดิการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลและจะด าเนินขัน้ตอน 
เพื่อแกไ้ขและป้องกนัการเกดิเหตุการณล์ะเมิดขอ้มูลซ า้ทนัที และชว่ยเหลือ Otis ในทางเดียวกนั 
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หากจ าเป็น Otis หรอืหน่วยธุรกจิปฏิบตัิงานจะรว่มมือกบัผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis และผูป้ระมวลผล 
ของ Otis เกีย่วกบัการสืบสวนและการแกไ้ขทีเ่หมาะสม นอกจากนี้ ผูป้ระมวลผลของ Otis และ 
ผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis อาจสามารถด าเนินการตามภาระผูกพันของผู เ้ช ีย่วชาญของ Otis 
หากจ าเป็นเพือ่แจง้หน่วยงานรฐัหรอืบุคคลเกีย่วกบัการละเมดิของขอ้มูล 

4.12. ผูป้ระมวลผลของ Otis จะน ามาตรการทางเทคนิคและมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รทีเ่หมาะสม 
มาใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่ามีระดบัการรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสมในความเสีย่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลที ่
ผูป้ระมวลผลประมวลผลในฐานะผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis ตามหมวด D.1.e ของ Otis BCR 
 

5. ในกรณีทียุ่ตใิบสั่งงาน ผูป้ระมวผลของ Otis จะตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีผู่ป้ระมวผลของ 
Otis ครอบครองอยู่ใหแ้ก่ผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis พรอ้มส าเนาขอ้มูลดงักล่าวในรูปแบบสือ่ต่างๆ หรอืท าลาย 
ทิง้ เวน้แต่ผูป้ระมวลผลของ Otis จะตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืขอ้มูลบางส่วนไวเ้น่ืองจากถูกบงัคบัโดย 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบั หรอืหน่วยงานรฐั ซ ึง่ในกรณีดงักล่าว ผูป้ระมวลผลจะตอ้งแจง้ผูเ้ช ีย่วชาญของ 
Otis ทนัทเีกีย่วกบัภาระผูกพนันี ้ 
 

6. ขอ้ก าหนดเหล่านีค้วบคุมโดยและก าหนดขึน้ตามกฎหมายของประเทศทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis 
แต่ละฝ่ายตามขอ้ก าหนดนีจ้ะตอ้งส่งค ารอ้งเรยีนหรอืปัญหาทีเ่กดิภายใตห้รอืเกีย่วกบัขอ้ก าหนดนีไ้ปยงัศาล 
ของประเทศของผูเ้ช ีย่วชาญจาก Otis อย่างเพกิถอนไม่ได ้โดยไม่เป็นการละเมดิ Otis BCR หมวด D.6 
 

7. อืน่ๆ 
 
7.1. ขอ้ก าหนดของขอ้ก าหนดเหล่านี้แยกออกจากกนัได ้หากมีประโยค ขอ้ความ หรอืขอ้ก าหนดใด 

ทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืบงัคบัใชไ้ม่ไดท้ัง้หมดหรอืบางส่วน ความไม่ถูกตอ้งหรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดน้ั้น 
จะมีผลต่อประโยค ขอ้ความ หรอืขอ้ก าหนดน้ันเท่าน้ัน และใหส้่วนทีเ่หลือของขอ้ก าหนดน้ันมีผล 
บงัคบัใชแ้ละมผีลต่อไป 
 

7.2. ขอ้ก าหนดของขอ้เหล่านีจ้ะมีผลต่อผลประโยชนข์องและจะมีผลผูกพนัตามผูเ้ช ีย่วชาญของ Otis 
และผูป้ระมวลผลของ Otis และผูส้บืทอดต าแหน่งต่อและผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเท่าน้ัน 
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ค าอธบิายที ่C – รายชือ่หน่วยงานทีม่ผีลผูกพนั 
 
สามารถส่งค าขอเพือ่รบัรายชือ่หน่วยงานทีม่ผีลผูกพนัได ้โดยส่งค าขอหรอืค าถามมาทีอ่เีมล 
privacy@otis.com 

mailto:privacy@otis.com
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ค าอธบิายที ่D 
 

ค าอธบิายประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที ่Otis ประมวลผล 
 
ตารางนี้สรุปประเภทหลกัของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ Otis อาจประมวลผลในสายธุรกิจ ขอ้มูลส่วนบุคคลตามประเภทที่ระบุไวด้า้นล่างจะถูกเก็บ 
รวบรวมโดยขึน้อยู่กบัสถานการณต่์างๆ และการเก็บรวบรวมจะเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตามกฎหมายทอ้งถิน่ รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนตามทีร่ะบุไวใ้น BCR นี ้ 
 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

ชือ่: ช ือ่ รวมถงึชือ่จรงิ นามสกุล ชือ่กลาง และค าต่อทา้ยใดๆ (เชน่ Junior หรอื Senior) และค าน าหนา้ชือ่ (เชน่ นาย หรอื นางสาว)  

รายละเอยีดระบุตวัตน: วนัเกดิ เพศ และหมายเลขประจ าตวัทีอ่อกใหโ้ดยรฐั (รวมถงึหนังสอืเดนิทางแะลวซีา่) ประเทศทีเ่กดิ สญัชาต ิ
และสถานภาพการพ านัก ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้มูลตดิต่อทีท่ างานและรายละเอยีดเกีย่วกบัผูว้่าจา้ง: ขอ้มูลทีร่วมถงึหมายเลขโทรศพัทท์ีท่ างาน หมายเลขโทรสาร ทีอ่ยู่อเีมลทีท่ างาน 
ทีอ่ยู่ไปรษณีย ์และสถานทีท่ างาน ขอ้มูลเกีย่วกบัผูว้่าจา้ง รวมถงึชือ่บรษิทั ต าแหน่งทีต่ ัง้บรษิทั ทีอ่ยู่บรษิทั และประเทศทีจ่ดทะเบยีน 

 

ขอ้มูลตดิต่อส่วนตวั: ทีอ่ยู่ทีบ่า้น ทีอ่ยู่อเีมลส่วนตวั และหมายเลขโทรศพัทบ์า้น รวมถงึหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืส่วนตวั  

ขอ้มูลตดิต่อฉุกเฉิน: ขอ้มูล เชน่ ชือ่และขอ้มูลตดิต่อของคู่สมรสหรอืสมาชกิในครอบครวัของบุคคลน้ันๆ  
ประวตัแิละขอ้มูลการท างาน: ประวตักิารท างาน การศกึษา และงาน ประเภททกัษะ รวมถงึทกัษะดา้นภาษา ใบอนุญาต ใบรบัรอง การอนุญาต 
ในการท างานบางประเภท หรอืสมาชกิเพือ่และการเขา้รว่มในสมาคมการคา้หรอืองคก์รดา้นอาชพี ขอ้มูลการเกณฑท์หารตามทีก่ฎหมายหรอื 
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งบงัคบั ขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะงานทีต่อ้งการ เชน่ การเดนิทางหรอืสถานทีท่ างานทีต่อ้งการ 

 

ขอ้มูลฝ่ายบุคคลและขอ้มูลเกีย่วกบังาน: เชน่ ขอ้มูลของพนักงานหรอืผูร้บัเหมาดงัต่อไปนี:้ ขอ้มูลเกีย่วกบัต าแหน่ง แผนก หนา้ที ่และ 
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย (หากม)ี ช ือ่ของหวัหนา้งานและ/หรอืผูช้ว่ย งานทีไ่ดร้บัมอบหมายและผลงงานทีอ่าจมกีารเชือ่มโยงถงึบุคคลน้ันๆ 
สญัญาจา้งงาน โปรแกรม และกจิกรรมทีบุ่คคลเขา้รว่ม ขอ้มูลอืน่ๆ ทีใ่ชส้นับสนุนการใชง้านของฝ่ายบุคคล รวมถงึการท าเงนิเดอืน การเดนิทาง 
การจดัการค่าใชจ้า่ย การฝึกอบรม การพฒันา และ/หรอืขอ้มูลการประเมนิผลงาน ขอ้มูลเวลาเขา้งานและเวลาท างาน ขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวม 
เป็นส่วนหน่ึงของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เชน่ เวลาและการลา ขอ้มูลประจ าตวัหรอืทีอ่ยู่อาศยัทีใ่ชส้ าหรบัหนา้ทีห่รอืงานมอบหมายเฉพาะ และ/หรอื 
ขอ้มูลการตรวจสอบประวตั ิ(ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง) ขอ้มูลการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง ขอ้มูลเกีย่วกบัภาษี เชน่ สถานภาพ ความสมัพนัธ ์
กบัเจา้ของกรมธรรม ์และ/หรอืผูส้บืสกุล ขอ้มูลเกีย่วกบัสุขภาพและการบาดเจ็บ เชน่ ความทุพพลภาพ การลาป่วย การลาคลอด และขอ้มูลอืน่ๆ 
ทีอ่าจตอ้งใชใ้นการบรหิารดา้นบุคคลและใหส้วสัดกิาร/บรกิารดา้นสุขภาพ 

 



 
กฎเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในองคก์ร - ล่าสุด 

 
 

 

22 

 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลการเขา้ถงึระบบและความปลอดภยัดา้นไอท:ี ขอ้มูลและบนัทกึขอ้มูลของคอมพวิเตอร ์เครอืข่าย และการสือ่สารของ Otis 
ซ ึง่ครอบคลุมการใชโ้ทรศพัทข์องบรษิทั คอมพวิเตอร ์การสือ่สารทางอเิล็กทรอนิกส ์(เชน่ อเีมลและปฏทินิอเิล็กทรอนิกส)์ และเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสือ่สารอืน่ๆ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะชือ่ผูใ้ช/้ขอ้มูลล็อกอนิ รหสัผ่าน ค าตอบของค าถามเพือ่ความปลอดภยั และขอ้มูลอืน่ๆ 
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการเขา้ถงึแอปพลเิคชนั เครอืข่าย ระบบ และบรกิารของ Otis รวมถงึขอ้มูลทีบุ่คคลจดัเก็บ ส่ง จดัส่ง หรอืไดร้บัผ่านทาง 
เครอืข่ายและระบบของ Otis  

 

ขอ้มูลความปลอดภยัทางกายภาพ: ขอ้มูลเกีย่วกบัการเขา้ถงึสถานทีข่อง Otis และเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามคีวามปลอดภยัทางกายภาพและ 
ป้องกนัการเขา้ถงึทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต รวมถงึการควบคุมการเขา้ มาตรการเตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัพบิตั ิและขอ้มูลทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

 

ขอ้มูล EHS: ขอ้มูลทีจ่ าเป็นเพือ่การนัตคีวามปลอดภยัของสถานทีข่อง Otis และปฏบิตัติามกฎหมายดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและ 
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึบนัทกึเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ในสถานทีข่อง Otis หรอืระหว่างท างาน  

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ/์บรกิาร: ขอ้มูลทีใ่หเ้พือ่ชว่ยในการบรกิารหรอืขอความชว่ยเหลอื เชน่ การใชผ้ลติภณัฑห์รอืขอ้มูลปัญหา 
รวมถงึขอ้มูลดา้นต าแหน่งทีต่ ัง้ส าหรบัไซตง์านบางไซตท์ีม่บีรกิารตามต าแหน่งทีต่ ัง้ ขอ้มูลเทเลเมตกิสข์องผลติภณัฑบ์างรายการ การช าระเงนิ 
ใบแจง้หนี ้และขอ้มูลดา้นการเงนิส าหรบัการจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ขอ้มูลเกีย่วกบัการรบัประกนั 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัเว็บไซตแ์ละแอป: ขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมผ่านการใชง้านเว็บไซตห์รอืแอป Otis เชน่ ตวัระบุอุปกรณ ์ทีอ่ยู่ IP ไฟลบ์นัทกึ 
และขอ้มูลต าแหน่งทีต่ ัง้ โดยทัง้หมดนีจ้ะเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

ขอ้มูลอืน่ๆ (ทีเ่กีย่วขอ้ง): ภาษาและการสือ่สารทีต่อ้งการ ขอ้มูลทีบุ่คคลตอ้งการใหร้ะบุไวใ้นโปรไฟลใ์นระบบอเิล็กทรอนิกส ์ขอ้มูล 
การลงทะเบยีนเขา้รว่มงานอเีวน้ท ์ขอ้มูลผูเ้ยีย่มชม รวมถงึเวลา วนัที ่และสถานทีข่องการเยีย่มชมและผลการตรวจสอบเบือ้งตน้ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
หรอืปฏเิสธ (ทีเ่กีย่วขอ้ง) รายการของขวญัทีม่อบใหห้รอืไดร้บัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมผา่นการท า 
แบบสอบถามแบบสมคัรใจหรอืการส่งเสรมิการขายหรอืผ่านการใชผ้ลติภณัฑ ์ขอ้มูลอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัติามกฎการคา้ระหว่างประเทศ 
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ค าอธบิายวตัถุประสงคก์ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดย Otis 
 
ตารางนีส้รุปวตัถุประสงคท์ี ่Otis อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในสายธรุกจิ 

วตัถุประสงค ์

บุคคลทีข่อ้มูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล 

พนกังานและ 
แรงงาน 
ชัว่คราว 
(หากม)ี 

ผูส้มคัรงาน 

บุคลากรของ 
ซพัพลายเออร ์
คู่คา้ และลูกคา้ 

ธุรกจิ 

ผูเ้ยีย่มชม 
ระบบและ 
โรงงานของ 

Otis 

บุคคลทีไ่ดร้บั 
อนุญาตใหใ้ช้
ระบบของ Otis 

ผูบ้รโิภคและ 
ผูใ้ชป้ลายทาง
ของผลติภณัฑ ์

Otis 
บางรายการ 

การจดัการการจา้งงาน รวมถงึ: ค่าตอบแทนและ 
สวสัดกิาร รวมถงึการจดัท าและการจดัการแผน 
สวสัดกิาร การจดัการเงนิเดอืน เชน่ ส าหรบั 
การหกัและเงนิพเิศษ การพฒันาดา้นอาชพี 
การใหค้วามเห็นเกีย่วกบัผลการด าเนินงาน 
และพฒันาการ รางวลัและรางวลัตอบแทน 
การเขา้งานและเวลาท างาน การเบกิงาน 
ค่าเดนิทางและค่าใชจ้า่ยคนื รวมถงึการจดัการ 
การเดนิทางและ/หรอืบตัรเครดติ การฝึกอบรม 
การยา้ยทีท่ างาน จดหมายโอนสทิธ ิการให ้
การสนับสนุนพนักงานต่างชาต ิวซีา่ ใบอนุญาต 
และการอนุญาตสทิธใินการท างานอืน่ๆ 
รายงานภาษีและการหกัภาษ ีการเก็บรกัษา 
ประวตัแิละประวตักิารท างานของพนักงานและ 
เจา้หนา้ที ่การวางแผนธรุกจิ ระบบอเีมลและ 
ผงัองคก์ร โปรแกรมดา้นสุขภาพและ 
ความปลอดภยัและการตรวจสุขภาพ 
การตรวจสอบและการตรวจสอบการปฏบิตัติาม 
กฎ การจดัการการสอบสวนภายใน  

ชือ่ ขอ้มูล 
ประจ าตวั 
ขอ้มูลตดิต่อ 
ทีท่ างานและ 
ขอ้มูลเกีย่วกบั
นายจา้ง ขอ้มูล 
ตดิต่อส่วนตวั 
ขอ้มูลตดิ 
ฉุกเฉิน 
ประวตัแิละ 
ขอ้มูลดา้น 
การท างาน 
ขอ้มูลเกีย่วกบั
ฝ่ายบุคคล 
และงาน ขอ้มูล 
การเขา้ถงึ 
ระบบและความ
ปลอดภยัไอท ี
ขอ้มูลดา้น 
ความปลอดภยั
ทางกายภาพ 
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วตัถุประสงค ์

บุคคลทีข่อ้มูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล 

พนกังานและ 
แรงงาน 
ชัว่คราว 
(หากม)ี 

ผูส้มคัรงาน 

บุคลากรของ 
ซพัพลายเออร ์
คู่คา้ และลูกคา้ 

ธุรกจิ 

ผูเ้ยีย่มชม 
ระบบและ 
โรงงานของ 

Otis 

บุคคลทีไ่ดร้บั 
อนุญาตใหใ้ช้
ระบบของ Otis 

ผูบ้รโิภคและ 
ผูใ้ชป้ลายทาง
ของผลติภณัฑ ์

Otis 
บางรายการ 

ขอ้มูลดา้น 
EHS ขอ้มูล 
ดา้นความ 
ปลอดภยัทาง 
กายภาพ 
ขอ้มูลเว็บไซต ์
และแอป ขอ้มูล 
อืน่ๆ 

การจดัการดา้นแรงงานและพนักงานสมัพนัธ ์
รวมถงึวธิดี าเนินการรอ้งทุกข ์

ชือ่ ขอ้มูล 
ประจ าตวั 
ขอ้มูลตดิต่อ 
ทีท่ างานและ 
ขอ้มูลเกีย่วกบั
นายจา้ง 
ขอ้มูลเกีย่วกบั
ฝ่ายบุคคลและ 
งาน ขอ้มูล 
การเขา้ถงึระบบ
และความ 
ปลอดภยัไอท ี
ขอ้มูลดา้น 
EHS ขอ้มูล 
ดา้นความ 
ปลอดภยั 
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วตัถุประสงค ์

บุคคลทีข่อ้มูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล 

พนกังานและ 
แรงงาน 
ชัว่คราว 
(หากม)ี 

ผูส้มคัรงาน 

บุคลากรของ 
ซพัพลายเออร ์
คู่คา้ และลูกคา้ 

ธุรกจิ 

ผูเ้ยีย่มชม 
ระบบและ 
โรงงานของ 

Otis 

บุคคลทีไ่ดร้บั 
อนุญาตใหใ้ช้
ระบบของ Otis 

ผูบ้รโิภคและ 
ผูใ้ชป้ลายทาง
ของผลติภณัฑ ์

Otis 
บางรายการ 

ทางกายภาพ 
ขอ้มูลเว็บไซต ์
และแอป 
ขอ้มูลอืน่ๆ 

การอ านวยความสะดวกในกจิกรรมบรหิารส าหรบั
นักลงทุน 

ขอ้มูลตดิต่อที่
ท างานและ 
รายละเอยีด 
ผูว้่าจา้ง 
ขอ้มูลเกีย่วกบั
ฝ่ายบุคคล 
และงาน  

         

รวมถงึจ านวนพนักงานและการวางแผนสบืทอด 
ต าแหน่งของพนักงานเน่ืองจากอาจส่งผลต่อ 
งบประมาณและการวางแผนการเงนิและบญัช ี

ขอ้มูลตดิต่อที่
ท างานและ 
รายละเอยีด 
ผูว้่าจา้ง ขอ้มูล 
เกีย่วกบัฝ่าย 
บุคคลและงาน 

         

การปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 
รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการยืน่จดสทิธบิตัร 

ขอ้มูลตดิต่อที่
ท างานและ 
รายละเอยีด 
ผูว้่าจา้ง ขอ้มูล 
การเขา้ถงึระบบ
และความ 
ปลอดภยัไอท ี

 ขอ้มูลตดิต่อที่
ท างานและ 
รายละเอยีด 
ผูว้่าจา้ง ขอ้มูล 
การเขา้ถงึระบบ
และความ 
ปลอดภยัไอท ี
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วตัถุประสงค ์

บุคคลทีข่อ้มูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล 

พนกังานและ 
แรงงาน 
ชัว่คราว 
(หากม)ี 

ผูส้มคัรงาน 

บุคลากรของ 
ซพัพลายเออร ์
คู่คา้ และลูกคา้ 

ธุรกจิ 

ผูเ้ยีย่มชม 
ระบบและ 
โรงงานของ 

Otis 

บุคคลทีไ่ดร้บั 
อนุญาตใหใ้ช้
ระบบของ Otis 

ผูบ้รโิภคและ 
ผูใ้ชป้ลายทาง
ของผลติภณัฑ ์

Otis 
บางรายการ 

ด าเนินการปฏบิตังิานทางธรุกจิแบบปกต ิรวมถงึ 
การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์การจดัการ 
ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
การส่งใบแจง้หนีแ้ละการเก็บเงนิ การช าระเงนิ 
และการมอบสนิคา้และบรกิารใหแ้กลู่กคา้ ซ ึง่อาจ 
รวมถงึการแชรข์อ้มูลส่วนบุคคลแบบจ ากดักบั 
ลูกคา้หรอืพนัธมติรธรุกจิอืน่ๆ 

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
นายจา้ง ขอ้มูล 
เกีย่วกบัฝ่าย 
บุคคลและงาน 
ขอ้มูลเกีย่วกบั
ผลติภณัฑ/์ 
บรกิาร ขอ้มูล 
เว็บไซตแ์ละ 
แอป ขอ้มูลอืน่ๆ  

 ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
นายจา้ง ขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
ผลติภณัฑ/์ 
บรกิาร ขอ้มูล 
เว็บไซตแ์ละ 
แอป ขอ้มูลอืน่ๆ 

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
นายจา้ง ขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
ผลติภณัฑ/์ 
บรกิาร ขอ้มูล 
เว็บไซตแ์ละ 
แอป ขอ้มูลอืน่ๆ 

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
นายจา้ง ขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
ผลติภณัฑ/์ 
บรกิาร ขอ้มูล 
เว็บไซตแ์ละ 
แอป ขอ้มูลอืน่ๆ 

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
นายจา้ง ขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
ผลติภณัฑ/์ 
บรกิาร ขอ้มูล 
เว็บไซตแ์ละ 
แอป ขอ้มูลอืน่ๆ 

ใหข้อ้มูลทีร่อ้งขอ ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ซ ึง่อาจ 
รวมถงึการใชต้ าแหน่งทีต่ ัง้ของแอปพลเิคชนั 
บางรายการในวธิทีีร่บัทราบและโปรง่ใส 

ขอ้มูลเกีย่วกบั
ผลติภณัฑ/์ 
บรกิาร  

 ขอ้มูลเกีย่วกบั
ผลติภณัฑ/์ 
บรกิาร  

    ขอ้มูลเกีย่วกบั
ผลติภณัฑ/์ 
บรกิาร  

การส ารวจและจดัการแบบส ารวจดา้นความผูกพนั
และแคมเปญดา้นการกุศล 

ขอ้มูลอืน่ๆ        ขอ้มูลอืน่ๆ 

ท ารายงานและการวเิคราะหท์างสถติ ิรวมถงึ 
จ านวนของพนักงานบรษิทัทั่วโลก ขอ้มูลพืน้ฐาน 
ของบุคคล และรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ขอ้มูลทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง ขอ้มูล 
เกีย่วกบังาน 

       ขอ้มูลทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง 

การรบัมอืกบัสถานการณต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
ความเสีย่งต่อสุขภาพหรอืความปลอดภยั รวมทัง้ 
ในสถานการณฉุ์กเฉิน 

ขอ้มูล EHS 
ขอ้มูล 

 ขอ้มูล EHS 
ขอ้มูล 

ขอ้มูล EHS 
ขอ้มูล 

ขอ้มูล EHS 
ขอ้มูล 

ขอ้มูล EHS 
ขอ้มูล 
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วตัถุประสงค ์

บุคคลทีข่อ้มูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล 

พนกังานและ 
แรงงาน 
ชัว่คราว 
(หากม)ี 

ผูส้มคัรงาน 

บุคลากรของ 
ซพัพลายเออร ์
คู่คา้ และลูกคา้ 

ธุรกจิ 

ผูเ้ยีย่มชม 
ระบบและ 
โรงงานของ 

Otis 

บุคคลทีไ่ดร้บั 
อนุญาตใหใ้ช้
ระบบของ Otis 

ผูบ้รโิภคและ 
ผูใ้ชป้ลายทาง
ของผลติภณัฑ ์

Otis 
บางรายการ 

ความปลอดภยั
ทางกายภาพ 

ความปลอดภยั
ทางกายภาพ 

ความปลอดภยั
ทางกายภาพ 

ความปลอดภยั
ทางกายภาพ 

ความปลอดภยั
ทางกายภาพ 

การจดัการการสือ่สารและการแจง้ ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง  

 ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง  

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง  

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง  

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง  

การจดัการความปลอดภยัทางกายภาพ รวมถงึ 
การควบคุมการเขา้ถงึและการรกัษา 
ความปลอดภยั การเขา้ถงึตกึอาคารและการรกัษา 
ความปลอดภยั การเตรยีมความพรอ้มรบัมอื 
กบัภยัพบิตั ิ

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
นายจา้ง ขอ้มูล 
การเขา้ถงึระบบ
และความ 
ปลอดภยัดา้น 
ไอท ีขอ้มูล 
EHS ขอ้มูล 
ความปลอดภยั
ทางกายภาพ 
ขอ้มูลอืน่ๆ 

 ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และขอ้มูลเกีย่ว
กบันายจา้ง 
ขอ้มูล EHS 
ขอ้มูลความ 
ปลอดภยัทาง 
กายภาพ 
ขอ้มูลอืน่ๆ 

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
นายจา้ง ขอ้มูล 
EHS ขอ้มูล 
ความปลอดภยั
ทางกายภาพ 
ขอ้มูลอืน่ๆ 

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
นายจา้ง ขอ้มูล 
EHS ขอ้มูล 
ความปลอดภยั
ทางกายภาพ 
ขอ้มูลอืน่ๆ 

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และขอ้มูล 
เกีย่วกบั 
นายจา้ง ขอ้มูล 
EHS ขอ้มูล 
ความปลอดภยั
ทางกายภาพ 
ขอ้มูลอืน่ๆ 

การจดัการ การรกัษา และการรกัษา 
ความปลอดภยัระบบสารสนเทศ (“ไอท”ี) 

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง ขอ้มูล 
การเขา้ถงึระบบ

 ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง ขอ้มูล 
การเขา้ถงึระบบ

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง ขอ้มูล 
การเขา้ถงึระบบ

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง ขอ้มูล 
การเขา้ถงึระบบ

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง ขอ้มูล 
การเขา้ถงึระบบ
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วตัถุประสงค ์

บุคคลทีข่อ้มูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล 

พนกังานและ 
แรงงาน 
ชัว่คราว 
(หากม)ี 

ผูส้มคัรงาน 

บุคลากรของ 
ซพัพลายเออร ์
คู่คา้ และลูกคา้ 

ธุรกจิ 

ผูเ้ยีย่มชม 
ระบบและ 
โรงงานของ 

Otis 

บุคคลทีไ่ดร้บั 
อนุญาตใหใ้ช้
ระบบของ Otis 

ผูบ้รโิภคและ 
ผูใ้ชป้ลายทาง
ของผลติภณัฑ ์

Otis 
บางรายการ 

และความ 
ปลอดภยัไอท ี

และความ 
ปลอดภยัไอท ี

และความ 
ปลอดภยัไอท ี

และความ 
ปลอดภยัไอท ี

และความ 
ปลอดภยัไอท ี

การตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารปฏบิตัติาม 
กฎเกณฑใ์นการน าเขา้ การส่งออก และมาตรการ 
ควบคุมทางการคา้ระหว่างประเทศอืน่ๆ ซ ึง่รวมถงึ 
การจดัการกบัการลงทะเบยีนและการอนุญาต 
การก าหนดการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละ/หรอืสนิคา้ 
ทีม่กีารควบคุม และการคดักรองส าหรบัประเทศ 
หรอืภาคทีีถู่กคว ่าบาตรหรอืจ ากดั 

ชือ่ ขอ้มูล 
ประจ าตวั 
ขอ้มูลตดิต่อ 
ทีท่ างานและ 
รายละเอยีด 
ผูว้่าจา้ง  

 ชือ่ ขอ้มูล 
ประจ าตวั 
ขอ้มูลตดิต่อที่
ท างานและ 
รายละเอยีด 
ผูว้่าจา้ง  

ชือ่ ขอ้มูล 
ประจ าตวั 
ขอ้มูลตดิต่อที่
ท างานและ 
รายละเอยีด 
ผูว้่าจา้ง  

ชือ่ ขอ้มูล 
ประจ าตวั 
ขอ้มูลตดิต่อ 
ทีท่ างานและ 
รายละเอยีด 
ผูว้่าจา้ง  

ชือ่ ขอ้มูล 
ประจ าตวั 
ขอ้มูลตดิต่อ 
ทีท่ างานและ 
รายละเอยีด 
ผูว้่าจา้ง  

การด าเนินและสูค้ดต่ีอค ารอ้งเรยีนและท าตาม 
ค าขอของหน่วยบงัคบักฎหมาย (เมือ่จ าเป็นและ 
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง)  

ประเภทใด 
ก็ตามที ่
กฎหมาย 
ก าหนดหรอื 
ตอ้งใชเ้พือ่ 
วตัถุประสงคนี์ ้

ประเภทใด 
ก็ตามที ่
กฎหมาย 
ก าหนดหรอื 
ตอ้งใชเ้พือ่ 
วตัถุประสงคนี์ ้

ประเภทใด 
ก็ตามที ่
กฎหมาย 
ก าหนดหรอื 
ตอ้งใชเ้พือ่ 
วตัถุประสงคนี์ ้

ประเภทใด 
ก็ตามที ่
กฎหมาย 
ก าหนดหรอื 
ตอ้งใชเ้พือ่ 
วตัถุประสงคนี์ ้

ประเภทใด 
ก็ตามที ่
กฎหมาย 
ก าหนดหรอื 
ตอ้งใชเ้พือ่ 
วตัถุประสงคนี์ ้

ประเภทใด 
ก็ตามที ่
กฎหมาย 
ก าหนดหรอื 
ตอ้งใชเ้พือ่ 
วตัถุประสงคนี์ ้

การใหบ้รกิารลูกคา้และการสนับสนุน การฝึก 
อบรมและการรบัรองแกบุ่คลากรของลูกคา้ 
ซพัพลายเออร ์และคู่คา้ และด าเนินการตรวจสอบ 
และประเมนิความเสีย่ง 

   ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน 
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง 
ขอ้มูลอืน่ 

 ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน 
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง 
ขอ้มูลอืน่ 

 ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน 
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง 
ขอ้มูลอืน่ 

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน 
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง 
ขอ้มูลอืน่ 

วตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ว็บไซตแ์ละ 
แอปของ Otis รวมถงึการตอบรบัค าขอหรอื 
การประมวลผลแบบฟอรม์ทีส่่งเขา้มา การโฆษณา 
ผลติภณัฑ ์บรกิาร การส่งเสรมิการขาย 

ชือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง 

ช ือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง 

ช ือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง 

ช ือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง 

ช ือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง 

ช ือ่ ขอ้มูล 
ตดิต่อทีท่ างาน
และรายละเอยีด
ผูว้่าจา้ง 
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วตัถุประสงค ์

บุคคลทีข่อ้มูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล 

พนกังานและ 
แรงงาน 
ชัว่คราว 
(หากม)ี 

ผูส้มคัรงาน 

บุคลากรของ 
ซพัพลายเออร ์
คู่คา้ และลูกคา้ 

ธุรกจิ 

ผูเ้ยีย่มชม 
ระบบและ 
โรงงานของ 

Otis 

บุคคลทีไ่ดร้บั 
อนุญาตใหใ้ช้
ระบบของ Otis 

ผูบ้รโิภคและ 
ผูใ้ชป้ลายทาง
ของผลติภณัฑ ์

Otis 
บางรายการ 

และงานอเีวน้ทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั Otis การปรบัปรุง 
ผลติภณัฑ ์บรกิาร เว็บไซต ์และแอป การป้องกนั 
การทุจรติหรอืการสบืสวนกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย 
ทีต่อ้งสงสยัหรอืเกดิขึน้จรงิ การพฒันาขอ้เสนอ 
ใหม่ๆ การปรบัปรุงคุณภาพของผลติภณัฑ ์
การปรบัปรุงและปรบัแต่งประสบการณก์ารใชง้าน 
ของผูใ้ช ้ 

ขอ้มูลเว็บไซต ์
และแอป 

ขอ้มูลเว็บไซต ์
และแอป 

ขอ้มูลเว็บไซต ์
และแอป 

ขอ้มูลเว็บไซต ์
และแอป 

ขอ้มูลเว็บไซต ์
และแอป 

ขอ้มูลเว็บไซต ์
และแอป 

วตัถุประสงคเ์พือ่การสมคัรงาน รวมถงึ: การรบั 
ใบสมคัรงาน การประเมนิใบสมคัรงาน การจดัการ 
และการด าเนินการสมัภาษณท์างโทรศพัทเ์บือ้งตน้ 
และการประเมนิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การตดิต่อกบั 
ผูส้มคัรเกีย่วกบัใบสมคัรงานหรอืต าแหน่งงานอืน่ๆ 
การแจง้การเปลีย่นแปลง การตรวจสอบบุคคล 
อา้งองิ การตรวจสอบประวตั ิ(หากจ าเป็นและ 
สอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง) การตรวจสอบ 
เบือ้งตน้ การอ านวยความสะดวกในการจา้งงาน 
การปฏบิตัติามขอ้บงัคบัทางกฎหมายและ 
ขอ้ก าหนด การตรวจสอบตวัตนเพือ่ 
ความปลอดภยั การตอบกลบั และการวเิคราะห ์
แนวโนม้ผูส้มคัรเพือ่ท าความเขา้ใจและพฒันา 
แนวทางการท างานดา้นการจา้งงานของ Otis  

 ชือ่ ขอ้มูล 
ประจ าตวั 
ขอ้มูลตดิต่อที่
ท างานและ 
ขอ้มูลเกีย่วกบั
นายจา้ง ขอ้มูล 
ตดิต่อส่วนตวั 
ประวตัแิละ 
ขอ้มูล 
การท างาน 
ขอ้มูลเว็บไซต ์
และแอป  
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