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ค ำแถลงเรือ่งควำมเป็นสว่นตวั 
 
Kelly Services, Inc. และบรษัิทในเครอื ("Kelly Services" หรอื “Kelly”) เคารพในความเป็นสว่นตัวของทา่น และเรารับทราบวา่ 

ทา่นมสีทิธบิางประการทีเ่กีย่วเนือ่งกับขอ้มูลสว่นตวัตา่งๆ ทีเ่ราเก็บจากทา่น 

และจะไมเ่ก็บหรอืรักษาขอ้มลูของทา่นไวโ้ดยมไิดรั้บความยนิยอมจากทา่น Kelly Services 
สนับสนุนกฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมายของทอ้งถิน่วา่ดว้ยความเป็นสว่นตัว 

และมกีระบวนการในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายเหลา่นัน้ 
 

เนือ้หาตอ่ไปนี้แสดงหลักการของเราในเรือ่งความเป็นสว่นตวั นอกเหนอืจากระเบยีบปฏบิัตขิองเราในการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา 
และการใชข้อ้มลูสว่นตัวของทา่น เราขอใหท้า่นศกึษาเนือ้หาเหลา่นีเ้พือ่ความเขา้ใจของทา่นและยนิยอมวา่เราอาจเก็บรวบรวม 

ใชแ้ละเผยแพร่ขอ้มูลสว่นตวัของทา่นอยา่งไร หากทา่นมไิดใ้หข้อ้มลูสว่นตัวทีเ่พยีงพอแลว้ 

เราอาจไมส่ามารถชว่ยเหลอืทา่นไดอ้ย่างสมควรส าหรับการแกไ้ขปัญหาดา้นแรงงานหรอืขอ้ก าหนดของการจา้งงาน 
 

ขอ้มลูสว่นตวัอะไรบำ้งทีเ่รำเก็บรวบรวม 

โดยปกต ิKelly Services จะเก็บขอ้มลูสว่นตวัโดยตรงจากทา่น การเก็บขอ้มูลนีอ้าจด าเนนิการผา่นการสนทนาตามปกต ิ
ทางโทรศพัท ์หรอือเีมล ์Kelly Services ยังอาจเก็บขอ้มลูดว้ยวธิอีืน่ๆ เชน่ ผา่นการปฏสิมัพันธข์องทา่นกับเว็บไซตข์อง Kelly 

Services กับทัง้เว็บไซตส์ือ่สงัคมออนไลน ์แอพพลเิคชัน่ 

หรอืผา่นการทีท่า่นใชเ้ว็บไซตห์รอืแอพพลเิคชัน่ของบคุคลทีส่ามทีม่ปีฏสิมัพันธก์ับ Kelly Services 
 

จ านวนขอ้มลูสว่นตัวทีท่า่นจ าเป็นตอ้งใหแ้กเ่รานัน้จะจ ากดัอยู่เพยีงเฉพาะเทา่ทีจ่ าเป็นส าหรับการใหบ้รกิารของเราแกท่า่นเทา่นัน้ 
เราจะขอใหท้า่นใหข้อ้มูลสว่นตัว เชน่ ชือ่ ขอ้มลูตดิตอ่ ประสบการณ์การท างาน การศกึษา และ/หรอืทักษะสว่นตวัของทา่น 

โดยผ่านกระบวนการในการใหบ้รกิารของเราแกท่า่น Kelly ยังอาจขอขอ้มลูสว่นตัวทีบ่างประเทศถอืวา่เป็นขอ้มลูประเภทที ่

“ละเอยีดออ่น” เชน่ ขอ้มูลเกีย่วกับการจัดใหม้บีรกิารดแูลสขุภาพ เลขประจ าตวัประชาชนหรอืเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 
หมายเลขบตัรเครดติหรอืหมายเลขบญัชธีนาคาร ขอ้มลูชวีมาตร (Biometric Data) หรอืผลของการใชย้าและการคัดกรองประวตั ิ

การเก็บรวบรวมขอ้มลูทีม่คีวามละเอยีดออ่นดงักลา่วจะกระท าโดยปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจา้งงาน 
หรอืทีต่อ้งกระท าอนัเป็นสว่นของความสมัพันธต์ามสญัญาของเรา หรอืมคีวามจ าเป็นเพือ่ประโยชนข์องผูท้ีใ่หข้อ้มูลนัน้ 

ในกรณีทีส่มควร เราจะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากทา่น กอ่นการเก็บรวบรวมขอ้มลูประเภทนี้ นอกจากนี ้
เพือ่เป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ และระเบยีบทีเ่กีย่วกบัโอกาสการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนั หรอืเพือ่ชว่ย Kelly Services 

ในการแปล (Compile) ขอ้มลูเพือ่การด าเนนิการยนืยันขอ้มลู เรายังอาจขอใหท้า่นใหข้อ้มูลเกีย่วกบัเพศหรอืเชือ้ชาตดิว้ย 

การใหข้อ้มลูประเภทนีจ้ะเป็นการใหโ้ดยสมัครใจ เวน้แตเ่ป็นขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
และการไมใ่หข้อ้มลูนี้ก็จะไมเ่ป็นการขดัขวางโอกาสในการจา้งงานหรอืในการท าโครงการของทา่น 

 
เว็บไซตบ์างไซตข์อง Kelly ก าหนดใหท้า่นตอ้งใหข้อ้มลูสว่นตวั เชน่ เมือ่ทา่นสรา้งโปรไฟลแ์ละขอ้มลูสว่นตัวในการเขา้สูร่ะบบ 

และแทนทีท่า่นจะตอ้งพมิพข์อ้มลูสว่นตวัของทา่น 

ความสามารถของฟังกช์ัน่บางอยา่งเหลา่นีก็้อาจอนุญาตใหท้า่นใชเ้ครือ่งมอืการพสิจูนต์ัวตนของบคุคลทีส่าม เชน่ Facebook, 
Twitter และ Google ในการกรอกขอ้มลูในบางฟิลด ์ในการพสิจูนต์ัวตนผา่นตัวเลอืกของโซเชยีลมเีดยีตวัเลอืกใดตวัเลอืกหนึง่นี ้

ทา่นอนุญาตใหเ้ราไดรั้บขอ้มลูสว่นตัวของทา่นและขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผา่นเครือ่งมอืเหลา่นี ้
ขอ้มลูนี้อาจรวมอยูใ่นโปรไฟลข์องทา่น ส าหรับเครือ่งมอืทีท่า่นเลอืกใชนั้น้ 

เราขอแนะน าใหท้า่นศกึษานโยบายความเป็นสว่นตวัของผูใ้หบ้รกิารของเครือ่งมอืเหลา่นี ้รวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดว้ย 
 

เราอาจใชข้อ้มลูสว่นตวัของทา่นเพือ่อนุญาตใหท้า่นเขา้ร่วมใน Live Feed  ของโซเชยีลมเีดยี หากทา่นเลอืกทีจ่ะเขา้ร่วม 

อาจมกีารแสดงชือ่ผูใ้ชท้ีท่า่นใชแ้สดงตอ่สาธารณะในเว็บไซต ์พรอ้มทัง้โพสตข์องทา่น ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงความเห็น 
รูปภาพ และวดิโีอ 

 
เราอาจจัดใหท้า่นเขา้ถงึความสามารถของฟังกช์ัน่ของบคุคลทีส่ามได ้ซึง่อนุญาตใหท้า่นโพสตเ์นือ้หาในบญัชโีซเชยีลมเีดยี 

(บญัชเีดยีวหรอืหลายบัญช)ี ของทา่นได ้ขอ้มูลใดๆ 

ทีท่า่นใหโ้ดยผา่นการใชค้วามสามารถของฟังกช์ัน่นีอ้ยูใ่นบงัคบัของนโยบายความเป็นสว่นตวัของบคุคลทีส่าม 
และไมอ่ยูใ่นบงัคับของค าแถลงเรือ่งความเป็นสว่นตวัฉบับนี้ 
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จะมกีำรน ำขอ้มลูสว่นตวัของทำ่นไปใชอ้ยำ่งไร 

โดยทั่วไปในเบือ้งตน้ Kelly Services 

จะใชข้อ้มูลสว่นตวัของทา่นส าหรับกระบวนการของการใหบ้รกิารแกท่า่นตามทีท่า่นขอใชจ้าก Kelly 

และ/หรอืตลอดระยะเวลาการจา้งงานของทา่น 
การใชเ้หลา่นี้อาจรวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงการใชข้อ้มลูสว่นตวัของทา่นเพือ่การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนประกนัภัย 

หรอืการเรยีกรอ้งในสถานทีท่ างาน การจา่ยเงนิเดอืน 
หรอืการใหข้อ้มูลของทา่นแกล่กูคา้ทีจ่ะเสนอต าแหน่งงานทีเ่หมาะสมกบัโปรไฟลข์องทา่น 

 

เราอาจใชข้อ้มลูตดิตอ่ของทา่นเพือ่สง่ขอ้ความทางอเีมลใ์หแ้กท่า่นเกีย่วกับบรษัิทของเรา 
หรอืต าแหน่งงานทีเ่หมาะสมกับโปรไฟลข์องทา่น มเีพยีง Kelly Services (หรอืตวัแทนทีท่ างานในนามของ Kelly Services) 

เทา่นัน้ทีจ่ะสง่อเีมลเ์หลา่นีโ้ดยตรงถงึทา่น ทา่นอาจเลอืกทีจ่ะไมรั่บอเีมลใ์นอนาคตก็ได ้โปรดดหูมวดทางเลอืก: 
เลอืกทีจ่ะไมรั่บ/เลอืกทีจ่ะรับ (Opt Out/Opt In) ดา้นลา่งนี้ 

 
Kelly Services ยังอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูประชากรทีไ่ม่เปิดเผยตวัตนดว้ยก็ได ้(เชน่ 

จ านวนรอ้ยละของพนักงานของเราทีจ่บการศกึษาจากมหาวทิยาลยัมเีทา่ใด) เพือ่ปรับปรุงกระบวนการภายในของเราใหด้ขี ึน้ 

หรอืเพือ่จัดท ารายงานใหแ้กล่กูคา้ บรษัิททีท่ าการตลาด หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 
หากเราเก็บรวบรวมและรายงานขอ้มลูประชากรนี้แลว้ เราจะเอาขอ้มลูใดๆ ทีส่ามารถระบตุัวตน (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่เป็นตน้) 

ทีอ่าจเปิดเผยตัวตนของทา่นไดอ้อกจากขอ้มลูประชากรนี ้และรวมเขา้กับขอ้มูลทีไ่ม่เปิดเผยตวัตนอืน่ๆ เพือ่การดขูอ้มลูในภาพรวม 
 

Kelly Services 

จะเก็บขอ้มลูสว่นตวัของทา่นไวต้ราบเทา่ทีจ่ าเป็นในการใหบ้รกิารของเราแกท่า่นหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนดเทา่นัน้ 
เมือ่ไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเก็บขอ้มลูสว่นตัวของทา่นไวแ้ลว้ เราจะน าขอ้มลูนี้ออกจากระบบของเรา 

 

คกุกี ้(Cookies) และเว็บบคีอน (Web Beacon) 

เว็บไซตข์อง Kelly หลายไซตใ์ช ้“คกุกี”้ เพือ่ชว่ยสรา้งประสบการณ์ออนไลนใ์หเ้ป็นสว่นตัว 

คกุกีเ้ป็นขอ้มูลชิน้หนึง่ทีเ่ก็บอยู่ในคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชโ้ดยผูกตดิกบัขอ้มลูทีเ่กีย่วกับผูใ้ชค้นนัน้ 

คกุกีย้ังนีช้ว่ยใหเ้ราสามารถระบเุครือ่งคอมพวิเตอรเ์หลา่นัน้ไดเ้มือ่กลับมาทีเ่ว็บไซต ์
ทา่นสามารถตัง้คา่เบราวเ์ซอรเ์พือ่ใหแ้จง้ทา่นกอ่นทีท่า่นจะรับคกุกี ้อนัเป็นทางเลอืกวา่ทา่นจะยอมรับหรอืไม ่

ทา่นยังสามารถตัง้เบราวเ์ซอรเ์พือ่ปิดคกุกีไ้ด ้หากทา่นท าเชน่นัน้แลว้ 
อาจมบีางต าแหน่งของบางเว็บไซตท์ีไ่ม่ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม Kelly Services ใชท้ัง้คกุกีช้ัว่คราว (Session ID) และคกุกีถ้าวร 

คกุกีช้ัว่คราวจะหมดอายเุพยีงเมือ่ผูใ้ชปิ้ดเบราวเ์ซอร ์คกุกีถ้าวรเป็นไฟลป์ระเภท text file เล็กๆ 
ทีจ่ัดเก็บอยูใ่นฮารด์ไดรฟ์ของผูใ้ชเ้ป็นระยะเวลาทีน่านกวา่ 

แตก็่สามารถน าออกไดโ้ดยท าตามค าแนะน าในไฟลว์ธิใีชข้องอนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์

 
เพือ่ชว่ยใหเ้ราใหบ้รกิารไดด้ยีิง่ขึน้ 

บางครัง้เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลทีไ่มเ่ปิดเผยตวัตนจากการเขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเราผา่นการใช ้“เว็บบคีอน” 
วธิกีารนี้ไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูลสว่นตวัของทา่นได ้แตเ่ป็นการอนุญาตให ้Kelly Services 

บนัทกึผูใ้ชท้ีเ่ขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา บางครัง้ขอ้มลูทีไ่ม่เปิดเผยตัวตนนีรู้จั้กกนัในชือ่ “ขอ้มลูกระแสการคลกิ” (Clickstream 

Data) Kelly Services หรอืผูใ้หบ้รกิารของ Kelly 
อาจใชข้อ้มลูนีเ้พือ่วเิคราะหแ์นวโนม้และสถติเิพือ่ชว่ยใหเ้ราใหบ้รกิารลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ 

หากทา่นไมต่อ้งการใหม้กีารใชร้ายละเอยีดธรุกรรมของทา่นในลกัษณะนี้แลว้ โปรดดยูอ่หนา้ดา้นบนเกีย่วกับคกุกี ้
 

เราอนุญาตใหบ้รษัิททีเ่ป็นบคุคลทีส่าม ซึง่รวมถงึ AddThis เก็บรวบรวมขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตวัตนบางประเภทได ้

เมือ่ทา่นเขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา 
บรษัิทเหลา่นี้อาจใชข้อ้มูลทีไ่ม่สามารถระบตุวัตนไดใ้นระหวา่งทีท่า่นเยีย่มชมเว็บไซตน์ีแ้ละเว็บไซตอ์ืน่ๆ 

เพือ่แสดงโฆษณาสนิคา้และบรกิารทีอ่าจอยูใ่นความสนใจของทา่นเป็นอยา่งมาก 
โดยทั่วไปบรษัิทเหลา่นีใ้ชค้กุกีห้รอืเว็บบคีอนของบคุคลทีส่ามเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูนี้ 
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ลงิก:์ ส าหรับลงิกท์ีน่ าไปสูอ่งคก์รทีไ่มใ่ช ่Kelly แลว้ Kelly Services 
ไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ระเบยีบปฏบิตัดิา้นความเป็นสว่นตวัหรอืเนือ้หาของเว็บไซตนั์น้ๆ 

เราแนะน าใหท้า่นศกึษาขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการใชแ้ละนโยบายความเป็นสว่นตวัของเว็บไซตนั์น้ 

 

เรำอำจเผยแพรข่อ้มลูสว่นตวัของทำ่นใหแ้กใ่ครบำ้ง 

พนักงาน ตัวแทน และผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารของ Kelly Services 

มคีวามรับผดิชอบในการด ารงรักษาความไวว้างใจทีท่า่นมตีอ่เรา Kelly Services 
มไิดข้ายหรอืแลกเปลีย่นขอ้มูลสว่นตัวใหแ้กบ่คุคลทีส่าม เราจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัเมือ่เป็นขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 

เพือ่ทีเ่ราจะใหบ้รกิารแกท่า่นได ้จงึอาจมกีารใชข้อ้มลูสว่นตัวทีท่า่นใหเ้ราร่วมกนัระหวา่งองคก์รอืน่ๆ ของ Kelly Services 
ทีใ่ชห้ลักการความเป็นสว่นตวัและระเบยีบปฏบิตัใินการรักษาความปลอดภัยเดยีวกนัของ Kelly Services 

เนือ่งจากเราด าเนนิการในระดบัสากล จงึอาจมกีารโอน เก็บ และประมวลผลขอ้มลูสว่นตัวนีใ้นสหรัฐอเมรกิาหรอืในประเทศอืน่ใดที ่
Kelly Services บรษัิทในเครอื บรษัิทย่อย หรอืตวัแทนมสีถานประกอบการอยู่ 

และอาจมกีารโอนขอ้มูลสว่นตัวของทา่นไปยังประเทศนอกเหนอืจากประเทศทีท่า่นมถีิน่พ านักอยู่ ในการใชบ้รกิารของเรา 
ทา่นไดใ้หค้วามยนิยอมในการโอนดงักลา่ว 

ประเทศนอกเหนือจากประเทศทีท่า่นมถีิน่พ านักอยู่อาจไม่จ าเป็นตอ้งมกีฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีค่รอบคลมุในทกุกรณี 

เพือ่เป็นการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดความเป็นสว่นตวัในบางประเทศที ่Kelly Services ด าเนนิธุรกจิอยู ่
และเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูสว่นตวัของทา่นไดรั้บการรักษาความปลอดภัย Kelly 

จงึปฏบิตัติามกฎระเบยีบความเป็นสว่นตวัของทอ้งถิน่ และกรอบโครงสรา้งการใหค้วามคุม้ครองในสหรัฐอเมรกิา-สหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมรกิา-สวติเซอรแ์ลนด ์(U.S.-EU and U.S.-Swiss "Safe Harbor" Frameworks) 

ทีพั่ฒนาขึน้โดยกระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมรกิาและคณะกรรมาธกิารยโุรป ในเรือ่งทีเ่กีย่วกับการเก็บรวบรวม การใช ้

และเก็บรักษาขอ้มูลสว่นตวัจากประเทศสมาชกิของสหภาพยุโรปและสวสิเซอรแ์ลนด ์Kelly Services รับรองวา่ Kelly Services 
ปฏบิตัติามหลกัการใหค้วามคุม้ครองความเป็นสว่นตัว (Safe Harbor Privacy Principles) วา่ดว้ยการบอกกลา่ว ทางเลอืก 

การโอนตอ่ การรักษาความปลอดภัย ความถกูตอ้งของขอ้มลู การเขา้ถงึ และการบงัคับใช ้
เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมการใหค้วามคุม้ครอง (Safe Harbor Program) และดกูารรับรองของ Kelly Services 

โปรดเยีย่มชม http://www.export.gov/safeharbor/ 

 
เมือ่ผูส้มัครงานสมัครใชบ้รกิารของเรา Kelly Services ยังอาจจา้งผูใ้หบ้รกิารเพือ่วเิคราะหป์ระวตัยิ่อ (CV และ résumé) 

ผา่นเครือ่งมอืคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งมอืนีช้ว่ยให ้Kelly Services 
สามารถคน้หาฐานขอ้มลูภายในและเว็บไซตก์ารสรรหาบคุลากรในเครอื 

ซึง่ผูส้มัครไดล้งทะเบยีนไวเ้พือ่จัดเก็บรายละเอยีดและขอ้มลูของ CV และ Kelly Services 
จะเก็บรักษาขอ้มลูนี้ไวเ้ป็นสว่นหนึง่ของบนัทกึของทา่น 

 

เราจะสง่ขอ้มลูสว่นตวัของผูส้มัคร ผูจ้ัดหาก าลงัคน และพนักงานชัว่คราวของเราใหแ้กล่กูคา้ของ Kelly Services 
ซึง่ก าลงัตอ้งการสรรหาบคุลากร รวมถงึสง่ใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารหรอืตวัแทนของเราทีด่ าเนนิการในนามของเรา 

เพือ่ใหโ้อกาสในการจา้งงานหรอืในการท าโครงการแกท่า่น 
 

ในบางโอกาส เราจะใชผู้ใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามเพือ่ชว่ย Kelly ในเรือ่งตา่งๆ เชน่ การโฆษณาต าแหน่งงาน 

การบรหิารจัดการขอ้มลู résumé/CV การบรหิารจัดการแพลตฟอรม์ไอทหีรอืการบรกิารสนับสนุนไอท ี
การบรกิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและแอพพลเิคชัน่ การตลาด การวเิคราะหข์อ้มลู การคดักรองประวตัแิละยาเสพตดิ 

การบรกิารดา้นกระบวนการจ่ายเงนิเดอืนและผลประโยชน์ดา้นการดแูลสขุภาพ ในการใหบ้รกิารเหลา่นีใ้นนามของ Kelly Services 
จงึอาจมคีวามจ าเป็นที ่Kelly ตอ้งใหบ้คุคลทีส่ามเหลา่นีส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัได ้เมือ่มกีารใชบ้รกิารของบคุคลทีส่ามเหลา่นี ้

การเขา้ถงึดงักลา่วจะอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของขอ้ก าหนดของสญัญาทีเ่หมาะสม 
ซึง่บงัคับใหผู้ใ้หบ้รกิารตอ้งรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นตวัทัง้หมด 

และหา้มใชข้อ้มลูสว่นตวัเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ใดนอกจากการใหบ้รกิารแก่ Kelly Services 

 
เรายังอาจสง่ขอ้มลูสว่นตัวของทา่นใหแ้กบ่รษัิททีท่ าการตลาด 

ซึง่จะตดิตอ่ทา่นเพือ่การวเิคราะหพ์จิารณาผลตอบกลบัและความพงึพอใจของทา่นทีม่ตีอ่บรกิารของเรา 
เราจะสง่ขอ้มลูสว่นตวัใหต้วัแทนและผูใ้หบ้รกิารเหลา่นีเ้ฉพาะเทา่ทีจ่ าเป็นในการใหบ้รกิารตามทีเ่รารอ้งขอเทา่นัน้ 

 

http://www.export.gov/safeharbor/
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ขอ้มลูสว่นตัวทีเ่ก็บรวบรวมเมือ่มกีารลงทะเบยีนผ่านการคน้หางานและฟังกช์ัน่ของแอพพลเิคชัน่ 
รวมถงึกระบวนการของแอพพลเิคชัน่เองนัน้ มผีูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบคุคลทีส่ามเป็นผูด้ าเนนิการ 

ผูใ้หบ้รกิารดงักลา่วนี้จะจัดเก็บขอ้มลูสว่นตัวนีด้ว้ยวธิทีีป่ลอดภัย 

และสามารถเขา้ถงึไดเ้ฉพาะดว้ยการเชือ่มโยงทีป่ลอดภัยโดยผูส้รรหาบคุลากรของ Kelly Services 
ซึง่มหีนา้ทีท่ างานเพือ่เชือ่มโยงทา่นเขา้กบัโอกาสการท างานทีเ่หมาะสม 
 

ทำงเลอืก: เลอืกทีจ่ะไมร่บั/เลอืกทีจ่ะรบั (Opt Out/Opt In) 

จ านวนขอ้มลูสว่นตัวทีท่า่นตอ้งใหเ้มือ่ขอใชบ้รกิารของเรานัน้ จะจ ากดัอยูเ่พยีงเทา่ทีจ่ าเป็นในการใหบ้รกิารดงักลา่วแกท่า่น 
เราอาจใชข้อ้มลูตดิตอ่ของทา่นในบางโอกาสเพือ่สง่ขอ้มลูลา่สดุใหท้า่นทางอเีมล ์

เพือ่ใหท้า่นทราบถงึโอกาสทีน่่าสนใจหรอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏสิมัพันธข์องทา่นกับ Kelly Services เชน่ 
งานในฐานขอ้มลูของเราทีเ่ขา้กบัเกณฑท์ีท่า่นเลอืกไว ้การแจง้ขา่วสารในแตล่ะครัง้จะมคี าแนะน าส าหรับวธิกีารเลอืกทีจ่ะไมรั่บ 

(Opt Out) อเีมลท์ีม่ลีกัษณะเดยีวกนัอกีตอ่ไป ในเวลาทีเ่ราขอขอ้มลูสว่นตัวเกีย่วกับทา่นนัน้ 
เว็บไซตข์องเราจะแสดงโอกาสใหท้า่นไดต้ดัสนิใจวา่ทา่นตอ้งการรับการตดิตอ่สือ่สารอะไรบา้ง 

ฐานขอ้มูลมกีารปรับปรุงใหต้รงกบัทีท่า่นเลอืกไวโ้ดยอตัโนมัตเิมือ่ทา่นเลอืกทีจ่ะ Opt Out หมายเหต:ุ 

ในกรณีทีก่ารปฏสิมัพันธข์องทา่นกบั Kelly Services มผีลใหท้า่นตอ้งลงทะเบยีนส าหรับบรกิารหรอืทรัพยากรหลายรายการแลว้ 
การเลอืกทีจ่ะไมรั่บขอ้ความจากผูใ้หบ้รกิารรายหนึง่อาจไมเ่ป็นการลบชือ่ของทา่นออกจากผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ๆ โดยอตัโนมัต ิ

จงึอาจมคีวามจ าเป็นทีท่า่นจะตอ้งเลอืกทีจ่ะไมรั่บบรกิารแยกจากกนัเป็นรายๆ ไป 
 

ควำมถกูตอ้งเทีย่งตรงและกำรเขำ้ถงึ 

Kelly พยายามรักษาขอ้มูลทีส่ามารถระบตุัวตนของทา่นไดใ้หถ้กูตอ้งเทีย่งตรง 

เราจงึใหท้า่นสามารถทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลสว่นตวัทีท่า่นไดใ้หไ้วใ้หเ้ป็นปัจจบุนัได ้เนือ่งจาก Kelly ใหบ้รกิารตา่งๆ 
กนัอย่างหลากหลายผา่นเครอืขา่ยทั่วโลก ขอ้มลูสว่นตัวทีเ่ก็บรวบรวมโดยกจิการของ Kelly 

แตล่ะแหง่จงึอาจไมอ่ยูใ่นสถานทีแ่หง่ใดเพยีงแหง่เดยีว เชน่ เมือ่ทา่นสง่ résumé/CV ของทา่นใหแ้กก่จิการทัง้หลายของ Kelly 
ในประเทศตา่งๆ 

 

เนือ่งจากความหลากหลายของแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชใ้นการสนับสนุนฟังกช์ัน่และบรกิารตา่งๆ ของ Kelly Services 
ทางเลอืกและการปรับเปลีย่นตา่งๆ ตอ่ขอ้มลูสว่นตัวของทา่นในแพลตฟอรม์หนึง่อาจไม่สง่ผลตอ่แพลตฟอรม์ทัง้หมด ดงันัน้ 

ทา่นจงึอาจตอ้งปรับปรุงขอ้มูลของทา่นใหเ้ป็นปัจจบุนัในแตล่ะแพลตฟอรม์แยกจากกนั (โปรดดหูมวดวธิตีดิตอ่เราดา้นลา่งนี้) 
 

ในกรณีสามารถปฏบิตัไิดภ้ายใตก้ฎหมาย อาจมคีา่ธรรมเนยีมเล็กนอ้ยส าหรับค าขอเพือ่การเขา้ถงึนี ้ทัง้นี ้
เพือ่ใหค้รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยในการใหข้อ้มลูนี้แกท่า่น 
 

กำรรกัษำควำมปลอดภยั 

Kelly Services ใหค้วามใสใ่จในการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นตัวของทา่น 
เราจงึตดิตามมาตรฐานอตุสาหกรรมส าหรับการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลอย่างสม า่เสมอ 

และทบทวนระเบยีบปฏบิตัขิองเราในการรักษาความปลอดภัยทัง้ทางดา้นกายภาพ ทางเทคนคิ และองคก์ร 

เพือ่พจิารณาถงึวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการป้องกนัการสญูเสยี การใชใ้นทางทีผ่ดิ การเปลีย่นแปลงแกไ้ข การเขา้ถงึโดยมไิดรั้บอนุญาต 
การท าลาย หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของทา่น 

 

กำรปรบัปรงุค ำแถลงเร ือ่งควำมเป็นสว่นตวัใหเ้ป็นปจัจบุนั 

Kelly อาจท าการปรับปรุงค าแถลงเรือ่งความเป็นสว่นตวัใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นครัง้คราว ดงันัน้ โปรดทบทวนค าแถลงนีใ้หบ้อ่ยครัง้ 

หากค าแถลงความเป็นสว่นตัวของเรามกีารเปลีย่นแปลงใดๆ เราจะโพสตฉ์บบัทีป่รับปรุงแลว้ทีน่ี ่

พรอ้มทัง้ลงวนัทีท่ีม่กีารปรับปรุงดว้ย หากเรามกีารเปลีย่นแปลงค าแถลงความเป็นสว่นตวัทีเ่ป็นสาระส าคญัแลว้ 
เราอาจแจง้ใหท้า่นทราบดว้ยวธิอีืน่ๆ กอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงจะมผีล เชน่แตไ่ม่จ ากดัเพยีง การสง่อเีมล ์

หรอืการโพสตค์ าประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องเรา  
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วธิตีดิตอ่เรำ 

Kelly มวีธิกีารทีจ่ะตอบสนองตอ่ค าถามของทา่นเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัว หรอืดแูลการสอบถามหรอืขอ้รอ้งเรยีนของทา่น 

โดยเรามอบหมายการครอบครองระเบยีบปฏบิัตขิองเราในเรือ่งความเป็นสว่นตวัของขอ้มูลทัง้ในระดบัสากล 

และระดับส านักงานใหญส่ากลในสหรัฐอเมรกิา ทัง้นี ้เพือ่ใหม้กีารตดิตอ่ทีเ่ปิดกวา้งและการแกไ้ขขอ้พพิาทแกล่กูคา้ ผูส้มัครงาน 
และพนักงานของเรา Kelly ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีใ่ชบ้งัคบัของรัฐและของมาตรฐานอตุสาหกรรมทกุประการ 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงกรอบโครงสรา้งการใหค้วามคุม้ครอง (Safe Harbor Framework) 
ทีก่ระทรวงพาณชิยข์องสหรัฐอเมรกิาและคณะกรรมาธกิารยโุรปไดพั้ฒนาขึน้ ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

http://www.export.gov/safeharbor เราจะใหค้วามร่วมมอือยา่งเต็มทีก่ับคณะกรรมาธกิารการคา้แหง่รัฐบาลกลาง (FTC, 

Federal Trade Commission) และ/หรอืหน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูในพืน้ทีอ่ ืน่ๆ เมือ่ไดรั้บค าขอใหด้ าเนนิการดงักลา่ว 
 

ที ่Kelly Services เราท างานอยา่งเต็มทีเ่พือ่คุม้ครองความเป็นสว่นตัวของทา่น 
ในขณะทีส่ง่มอบนวตักรรมเพือ่การพัฒนาอาชพีและโซลชูัน่ดา้นแรงงาน 

หลกัการของความเป็นสว่นตวัของเราแสดงใหเ้ห็นถงึปณธิานของเราทีต่อ้งการสรา้งความมั่นใจวา่ขอ้มลูสว่นตัวของทา่นมคีวามปล
อดภัย หากทา่นเชือ่วา่ Kelly มไิดป้ฏบิตัติามหลกัการและระเบยีบปฏบิตัเิหลา่นีแ้ลว้ โปรดตดิตอ่เราที ่

privacy@kellyservices.com และเราจะท าหนา้ทีข่องเราดว้ยความระมัดระวงัเพือ่วนิจิฉัยและแกไ้ขปัญหาโดยทนัท ี

 

http://www.export.gov/safeharbor
mailto:privacy@kellyservices.com

