
 

 

ประกาศความเป็นสว่นตวัสําหรบัผูส้มคัรท ัว่โลก ของ ANALOG DEVICES, INC. 
 
ประกาศความเป็นสว่นตัวสําหรับผูส้มัครท่ัวโลก (“ประกาศ”) นี้กลา่วถงึกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูโดย Analog 
Devices, Inc. และบรษัิทในเครอื (รวมเรยีกวา่ “เรา”, “พวกเรา” หรอื “ADI”) ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉพาะบรษัิทแม่ 
Analog Devices, Inc. อันเกีย่วขอ้งกับกระบวนการรับสมัครของ ADI บรษัิท ADI 
ในพืน้ทีซ่ ึง่รับผดิชอบตําแหน่งงานทีค่ณุสมัคร เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูร่วมกันกับ Analog Devices, Inc. โดย ADI 
จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งยตุธิรรม ชอบดว้ยกฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายทีบั่งคับใช ้
ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเฉพาะระเบยีบขอ้บังคับการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของสหภาพยโุรป ("GDPR"), 
กฎหมายสทิธคิวามเป็นสว่นตัวทางอนิเทอรเ์น็ต (2002/58/EC), GDPR ของสหราชอาณาจักร, 
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลของประเทศจนี ("PIPL") 
และพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยความเป็นสว่นตัวของผูบ้รโิภคแหง่มลรัฐแคลฟิอรเ์นียปี 2018 (“CCPA”) 
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 
ตดิตอ่เรา: หากคณุมขีอ้สงสยัหรอืเรือ่งรอ้งเรยีนใดๆ เกีย่วกับการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของคณุหรอืประกาศนี้ 
หรอืหากคณุตอ้งการใชส้ทิธิใ์ดๆ ของคุณ (ทีก่ล่าวถงึตอ่ไปทางดา้นลา่ง) 
คณุสามารถตดิต่อเจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบุคคลของบรษัิท ADI 
ในพืน้ทีซ่ ึง่รับผดิชอบตําแหน่งงานทีค่ณุสมัครหรอืทมีความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูของ ADI ไดท้ี ่
dataprivacy@analog.com ขอ้มลูการตดิต่อสําหรับเจา้หนา้ทีด่แูลความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูในปัจจุบันของ ADI 
และนโยบายความเป็นสว่นตัวของเราสามารถดไูด ้ทีน่ี่ 
 
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ก็บรวบรวม: เราเก็บรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับตัวคณุดา้นล่างนี้ในระหวา่งกระบวนการรับสมัคร 
หากคณุไมใ่หข้อ้มลูบางอย่างตามทีม่กีารรอ้งขอ เราจะไม่สามารถดําเนนิการกับใบสมัครของคณุได ้
 
ขอ้มลูทีเ่ราเก็บรวบรวมอาจรวมถงึ ขอ้มลูในประวัตยิ่อ แบบฟอรม์การสมัครงาน จดหมายสมัครงานของคณุ 
และระหว่างขัน้ตอนการสมัภาษณ์ ซึง่รวมถงึชือ่ของคณุ วันเดอืนปีเกดิ ทีอ่ยูบ่า้น ทีอ่ยู่อเีมลสว่นบคุคล 
หมายเลขโทรศัพท ์การศกึษา ระดับการศกึษาทีสํ่าเร็จ ผลการศกึษา 
รายละเอยีดคณุสมบัตแิละประสบการณ์การทํางาน รางวัลทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูจากงานกอ่นหนา้ (ถา้ม)ี 
สญัชาตหิรอืการเป็นพลเมอืง การยา้ยถิน่ฐาน หรอืสถานะวซีา่ (ถา้จําเป็น) และบุคคลอา้งองิ 
เราขอใหค้ณุไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลักษณะสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดอ่อน (เชน่ สว่นสงู น้ําหนัก 
ความทพุพลภาพและขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพ เชือ้ชาตหิรอืชาตพิันธุ ์ความคดิเห็นทางการเมอืง 
ความเชือ่ทางศาสนาหรอืปรัชญา ขอ้มูลเกีย่วกับพันธกุรรม การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน รสนยิมทางเพศ 
หรอือัตลักษณ์ทางเพศ) ในการสมัครงานของคณุหรอืในการสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้ง 
เวน้แตจ่ะไดร้ับคําแนะนําเป็นอยา่งอืน่ 
 
ในบางประเทศ เราอาจขอใหคุ้ณเปิดเผยขอ้มลูโอกาสการจา้งงานทีเ่ท่าเทยีมกัน (“ขอ้มลู EEO”) โดยสมัครใจ 
ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเฉพาะเพศ สถานะทหารผา่นศกึ เชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์และ/หรอืสถานะความทพุพลภาพของคณุ 
 
ขอ้มลูทีเ่ราเก็บรวบรวมหรอืสรา้งขึน้ระหวา่งกระบวนการรับสมัครอาจรวมถงึ บันทกึการสมัภาษณ์ คะแนนสอบ 
และการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งเรา 

 
เหตผุลทีเ่ราใชข้อ้มลูสว่นบคุคล: เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคุณเพือ่ดําเนนิการกระบวนการรับสมัคร 
ประเมนิความเหมาะสมของคณุกับบทบาทหนา้ที ่ สือ่สารกับคณุเกีย่วกับการสมัครงานของคณุ 
และดําเนนิการตรวจสอบบคุคลอา้งองิและประวัต ิ (ตามความเหมาะสม) นอกจากนี้ 
เราจะใชข้อ้มูลของคณุเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บังคับตา่งๆ 
หากคณุไดร้ับการเสนอตําแหน่งงานหรอืไดร้ับการจา้งงานจากเรา ขอ้มลูจะถูกนําไปใชเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจา้งงานตามประกาศความเป็นสว่นตัวของพนักงานของเรา (ถา้ม)ี ขอ้มลู EEO 
ทีใ่หจ้ะใชสํ้าหรับการตดิตามความหลากหลาย/สถติเิท่านัน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บังคับ 
และสําหรับตําแหน่งงานบางตําแหน่งเพือ่ใหม้ั่นใจวา่กลุม่ผูส้มัครมผีูส้มัครทีม่คีณุสมบัตแิละความหลากหลายเป็น
จํานวนขัน้ต่ํา ขอ้มลู EEO ทีใ่หจ้ะไมถ่กูนํามาใชใ้นกระบวนการรับสมัคร 
เราไมข่ายหรอืแบง่ปันขอ้มูลสว่นบคุคลของผูส้มัคร และไมม่กีารดําเนนิการดังกลา่วในชว่ง 12 เดอืนทีผ่่านมา 
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แหลง่ทีม่าขอ้มลู: ขอ้มลูทีเ่รามอียู่ (ก) ไดร้ับจากคณุ (ข) 
ไดร้ับมาจากบุคคลทีส่ามผา่นกระบวนการสมัครงานและการรับสมัคร หรอื (ค) 
สรา้งขึน้โดยเราระหวา่งกระบวนการรับสมัคร 

 
ฐานทางกฎหมายในการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุ: เราจะใชข้อ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมจากคณุ เนื่องจาก: (1) 
เราจําเป็นตอ้งดําเนนิการดังกล่าวกอ่นทีจ่ะทําสญัญากับคณุตามคําขอของคณุ (2) 
เราจําเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลของคณุเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูมัดทางกฎหมายหรอืขอ้บังคับ หรอื (3) 
เนื่องจากเราหรอืบคุคลทีส่ามมฐีานประโยชนอั์นชอบธรรมทีจ่ะ: (ก) 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการบรหิารและการจัดการกระบวนการรับสมัครนัน้มปีระสทิธภิาพ (ข) 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเราวา่จา้งบคุคลทีเ่หมาะสมกับบทบาทหนา้ที ่ (ค) จัดการกับขอ้พพิาทและอุบัตเิหตุ 
และขอคําแนะนําทางกฎหมายหรอืคําแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญอืน่ๆ (ง) 
ตรวจสอบความเหมาะสมในการทํางานของคณุ หรอื (4) ความยนิยอมของคณุต่อประกาศนี้ ถา้ม ี

 
ขอ้มลูทีเ่ราแบง่ปัน: ในกระบวนการสมัครงานตามวัตถปุระสงคท์ีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
เราจะแบง่ปันขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุภายใน ADI และกับผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบประวัตขิองเรา 
ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกับการถา่ยโอนขอ้มลูของคณุไปยังประเทศอืน่นอกประเทศของคณุ ซึง่ไดแ้กอ่อสเตรเลยี 
ออสเตรยี เบลเยยีม แคนาดา จนี เดนมารก์ อยีปิต ์ ฟินแลนด ์ เยอรมนี อังกฤษ ฮังการ ีฮ่องกง อนิเดยี ไอรแ์ลนด ์
อสิราเอล อติาล ี ญีปุ่่ น เกาหล ี มาเลเซยี เม็กซโิก เนเธอรแ์ลนด ์ นอรเ์วย ์ ฟิลปิปินส ์ โปแลนด ์ โรมาเนีย รัสเซยี 
เซอรเ์บยี สงิคโปร ์สเปน สวเีดนสวติเซอรแ์ลนด ์ไตห้วัน ไทย ตรุก ีและสหรัฐอเมรกิา 

 
• เราอาจแบง่ปันขอ้มลูของคุณกับหน่วยงานของรัฐ 

หากเรามขีอ้ผูกพันตามกฎหมายทีจ่ะตอ้งดําเนนิการดังกลา่ว 
 
• เราอาจแบง่ปันขอ้มลูของคุณกับคูค่า้บคุคลทีส่ามเพือ่วัตถุประสงคใ์นการดําเนนิการตรวจสอบประวัต ิ 
 
• (เฉพาะสหภาพยโุรปและสหราชอาณาจักร) 

ในกรณีทีเ่ห็นวา่ประเทศไมม่มีาตรการคุม้ครองขอ้มูลในระดับทีเ่พยีงพอตามทีค่ณะกรรมาธกิารยโุรปห
รอืหน่วยงานของสหราชอาณาจักรกําหนดไวต้ามมาตรา (UK) 45 GDPR (โปรดด ู ทีน่ี่ และ ทีน่ี่) 
เราจะนํามาตรการป้องกันทีเ่หมาะสมมาปฏบัิตติาม (UK) GDPR 
โดยเราลงนามในร่างขอ้สัญญามาตรฐานตามมาตรา 46 GDPR 
วา่ดว้ยการถา่ยโอนจากสหภาพยโุรปโดยเฉพาะ สําหรับการถา่ยโอนจากสหราชอาณาจักร 
เราจะปฏบัิตติามบทเสรมิของร่างขอ้สญัญามาตรฐานของสหภาพยโุรป 
หรอืขอ้ตกลงการถา่ยโอนขอ้มูลระหวา่งประเทศตามความเหมาะสม 
หากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับมาตรการป้องกันดังกล่าว 
คณุสามารถขอขอ้มลูนี้จากเราไดผ้า่นรายละเอยีดการตดิตอ่ดา้นบน 

 
• (เฉพาะประเทศจนี) 

การถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลขา้มประเทศจะดําเนนิการไดเ้ฉพาะเมือ่มกีารทําสัญญามาตรฐานของประ
เทศจนีระหว่างบรษัิท ADI ทีเ่กีย่วขอ้ง (หรอืระหวา่งบรษัิท ADI 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับผูค้วบคมุขอ้มลูหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูรายอืน่ๆ ทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม) 
หรอืเมือ่ผา่นการประเมนิความปลอดภัยโดยหน่วยงานทีร่ับผดิชอบแลว้เทา่นัน้ ถา้ม ี
คณุสามารถขอสําเนาของสัญญามาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งไดผ้า่นรายละเอยีดการตดิตอ่ดา้นบน 

 
• (ประเทศอืน่ๆ) กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลของประเทศอืน่ๆ 

อาจไมใ่หค้วามคุม้ครองขอ้มลูในระดับทีเ่ทยีบเทา่กับกฎหมายในประเทศของคณุ ADI 
จะดําเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสม 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูร้ับดังกล่าวมมีาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนคิและองคก์รอย่างเพยีงพอเพือ่
ปกป้องขอ้มลูของคณุ 

 
การเก็บรกัษาขอ้มลูของคณุ: เราจะเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุไวต้ลอดระยะเวลาของกระบวนการรับสมัคร 
และเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมหลังจากกระบวนการรับสมัครสิน้สดุลง 
ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บประเทศหรอืระยะเวลาทีค่ณุยนิยอมใหเ้ก็บรักษาขอ้มลูไว ้ แลว้แตว่า่กรณีใดจะนานกวา่ 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-transfers-after-uk-exit/#adequacy


 

 

ในการกําหนดระยะเวลาเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม เราจะพจิารณาขอ้กําหนดทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
จํานวน ลักษณะ และความละเอยีดออ่นของขอ้มูลสว่นบคุคล 
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 
วัตถปุระสงคท์ีเ่ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล และไม่ว่าเราจะบรรลุวัตถปุระสงคเ์หล่านัน้ดว้ยวธิกีารอืน่หรอืไม ่
เราระบรุะยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวใ้นนโยบายการเก็บรักษาขอ้มลูของเรา  
คณุสามารถขอใหเ้ราลบขอ้มลูของคณุไดท้กุเมือ่โดยสง่อเีมลมาที ่ dataprivacy@analog.com 
หากคณุไดร้ับการจา้งงาน 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุจะถูกเก็บรักษาตามประกาศความเป็นสว่นตัวของพนักงานของเรา (ถา้ม)ี 

 
ประกาศแจง้การขาย / การแบง่ปนัขอ้มลู (CCPA) หากคณุเป็นผูพํ้านักอาศัยในมลรัฐแคลฟิอรเ์นีย เราจะไม ่
“ขาย” หรอื “แบง่ปัน” ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ ตามขอ้กําหนดเหลา่นัน้ทีใ่หคํ้าจํากัดความไวภ้ายใตก้ฎหมาย 
CCPA นอกจากนี้ เราไมรู่เ้ห็นขอ้เท็จจรงิใดๆ 
ในการขายหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของผูพํ้านักอาศัยในมลรัฐแคลฟิอรเ์นียทีม่อีาย ุ16 ปีหรอืต่ํากวา่ 
 
สทิธิข์องคณุ: คณุอาจมสีทิธิบ์างอยา่งเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุ ซึง่อาจรวมถงึการเขา้ถงึ การแกไ้ข 
การลบ การยับยัง้ การคัดคา้น และการโอนยา้ยขอ้มูล เราไดร้ะบสุทิธิท์ีอ่าจมผีลใชกั้บคุณไวด้า้นลา่งนี้ 
ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บประเทศทีค่ณุอยู่  สทิธิเ์หล่านี้ไมใ่ชส่ทิธิเ์ด็ดขาดและถูกจํากัดโดยกฎหมายทีบั่งคับใช ้
ในมลรัฐแคลฟิอรเ์นีย คณุอาจยืน่ขอในนามของคณุภายใตก้ฎหมาย CCPA ได ้

 
หากคณุตอ้งการใชส้ทิธิใ์ดๆ เหลา่นี้ โปรดสง่อเีมลมาที ่dataprivacy@analog.com หรอืโทรมาที ่1 (855) 601-
5263 (เฉพาะแคลฟิอรเ์นีย) เราจะดําเนนิการตามคําขอของคณุภายในหนึง่เดอืน 
โดยมสีทิธิข์ยายระยะเวลานี้ไดห้ากคําขอนัน้มคีวามซับซอ้นมากหรอืหากคณุยืน่คําขอเป็นจํานวนมาก 
หากเราขยายระยะเวลาดําเนนิการ เราจะแจง้ใหค้ณุทราบภายในหนึง่เดอืนนับจากไดร้ับคําขอของคณุ 

 
• การเขา้ถงึ (CCPA): 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราเปิดเผยประเภทของขอ้มูลสว่นบคุคลและขอ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดออ่นทีเ่ราไดเ้ก็
บรวบรวมเกีย่วกับตัวคณุในชว่งสบิสอง (12) เดอืนกอ่นหนา้วันทีค่ณุยืน่ขอ 
ซึง่รวมถงึประเภทของบคุคลทีส่ามทีเ่ราไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูมาจาก 
ประเภทของบคุคลทีส่ามทีเ่ราไดแ้บง่ปันขอ้มูลดว้ย และขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ฉพาะเจาะจง 
โดยมขีอ้ยกเวน้และขอ้จํากัดภายใตก้ฎหมาย CCPA 
 

• การเขา้ถงึและขอสําเนา (PIPL): คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอสําเนาขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่รามอียู่เกีย่วกับตัวคณุ 
และขอขอ้มูลเกีย่วกับวธิทีีเ่ราเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 

 
• การแกไ้ข (CCPA): 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ม่สมบรูณ์หรอืไมถ่กูตอ้งทีเ่รามอียูเ่กีย่วกับตัวคณุ 
โดยอยูภ่ายใตข้อ้ยกเวน้และขอ้จํากัดบางประการ  

 

• การลบ (CCPA และ PIPL): คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราลบหรอืนําขอ้มูลสว่นบคุคลออกในบางสถานการณ ์
(เชน่ หากคณุถอนความยนิยอมใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของคณุเพือ่วัตถปุระสงคท์ีร่ะบ)ุ 
โดยมขีอ้ยกเวน้บางประการทีเ่ราอาจปฏเิสธคําขอลบนัน้ ตัวอยา่งเชน่ 
กรณีทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทีจํ่าเป็นตอ่การปฏบัิตติามกฎหมายหรอืเกีย่วขอ้งกับสทิธิเ์รยีกรอ้ง 
 

• การยบัย ัง้: คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราระงับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลบางอย่างเกีย่วกับตัวคณุ เชน่ 
หากคณุตอ้งการใหเ้ราแสดงความถกูตอ้งหรอืเหตผุลในการประมวลผลขอ้มลูนัน้ 

 
• การโอนยา้ย: คณุสามารถขอใหโ้อนขอ้มลูสว่นบุคคลบางอยา่งของคณุใหกั้บบคุคลอืน่ได ้ นอกจากนี้ 

คณุมสีทิธิท์ีจ่ะขอใหเ้ราใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของคณุในรูปแบบทีอ่่านไดง้่ายแกคุ่ณหรอืบรษัิทอืน่  
 

• การคดัคา้น: กรณีทีเ่ราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุเพือ่ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา 
(หรอืของบุคคลทีส่าม) คณุสามารถคัดคา้นการประมวลผลดว้ยเหตผุลนี้ได ้ อย่างไรก็ตาม 
เราอาจมสีทิธิท์ีจ่ะประมวลผลขอ้มลูของคณุต่อไปไดเ้พือ่ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา 
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• สทิธิใ์นการถอนความยนิยอม: 

ในสถานการณ์จํากัดทีค่ณุอาจใหค้วามยนิยอมต่อการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของคณุเพื่
อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ คุณมสีทิธิท์ีจ่ะถอนความยนิยอมตอ่การประมวลผลเฉพาะดังกล่าวไดต้ลอดเวลา 
โดยไม่สง่ผลต่อความชอบดว้ยกฎหมายของการประมวลผลตามความยนิยอมของคณุกอ่นทีจ่ะมกีารถอนควา
มยนิยอม หากคณุตอ้งการถอนความยนิยอม โปรดสง่อเีมลมาที ่dataprivacy@analog.com 
 

• สทิธิใ์นการยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีน: คณุยังมสีทิธิท์ีจ่ะยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนกับหน่วยงานกํากับดแูล 
โดยเฉพาะในประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปทีคุ่ณพํานักอาศัย ประเทศทีค่ณุทํางาน 
หรอืประเทศทีเ่กดิขอ้กล่าวหาละเมดิกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลได ้ ในประเทศจนี 
คณุยังสามารถรอ้งเรยีนหรอืรายงานกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีผ่ดิกฎหมายต่อหน่วยงานทีร่ับ
ผดิชอบได ้ 
 

 
การตรวจสอบยนืยนัตวัตนสําหรบัคําขอใชส้ทิธิ:์ เราอาจขอขอ้มูลทีเ่ฉพาะเจาะจงจากคุณ 
เพือ่ชว่ยใหเ้รายนืยันตัวตนของคณุและแน่ใจว่าคณุมสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ (หรอืใชส้ทิธิอ์ืน่ๆ 
ของคณุ) นี่คอืมาตรการรักษาความปลอดภัยเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลจะไม่ถกูเปิดเผยแกบ่คุคลใดๆ 
ทีไ่มม่สีทิธิไ์ดร้ับขอ้มูลดังกลา่ว 
ขอ้มลูทีไ่ดร้ับจากคณุเพือ่วัตถุประสงคใ์นการตรวจสอบยนืยันจะนํามาใชเ้พือ่ตรวจสอบยนืยันตัวตนของคณุเท่านัน้ 
ในบางกรณี เราอาจขอสําเนาเอกสารระบุตัวตนของคณุทีอ่อกโดยหน่วยงานรัฐ 
เพือ่ชว่ยเราในการตรวจสอบยนืยันตัวตนของคณุ นอกจากนี้ 
เราอาจตดิต่อคณุเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการยืน่ขอของคณุ 
เพือ่ใหก้ารดําเนนิการของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วยิง่ขึน้ 
 
การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลของบคุคลทีเ่สยีชวีติ (PIPL): 
เราคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของบคุคลทีเ่สยีชวีติตามกฎหมาย PIPL 
ญาตสินทิของบคุคลทีเ่สยีชวีติสามารถใชส้ทิธิใ์นการเขา้ถงึ ขอสําเนา แกไ้ข 
และลบขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งของบคุคลทีเ่สยีชวีติเพือ่ฐานประโยชนอั์นชอบธรรมและถูกตอ้งของตนได ้
เวน้แตจ่ะมกีารเตรยีมการไวเ้ป็นอยา่งอืน่โดยบคุคลทีเ่สยีชวีติกอ่นการเสยีชวีติของบคุคลดังกลา่ว 
เพือ่ปกป้องสทิธิแ์ละฐานประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูสว่นบุคคลของบคุคลทีเ่สยีชวีติอยา่งสมบรูณ์ 
เมือ่ญาตสินทิของบคุคลทีเ่สยีชวีติยืน่ขอใชส้ทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
เราอาจขอใหผู้ส้มัครยืน่เอกสารระบตัุวตนของบคุคลทีเ่สยีชวีติ มรณบัตร เอกสารระบตัุวตนของผูส้มัคร 
เอกสารทีย่นืยันความสมัพันธท์างครอบครัวของผูส้มัครกับบคุคลทีเ่สยีชวีติ ฯลฯ 
 

 
การไมเ่ลอืกปฏบิตั:ิ 
เราจะไมเ่ลอืกปฏบัิตติอ่คณุดว้ยเหตจุากการใชส้ทิธิค์วามเป็นสว่นตัวของขอ้มลูของคณุภายใตก้ฎหมาย GDPR, 
PIPL, CCPA หรอืกฎหมายความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูอืน่ๆ ในการใชส้ทิธิค์วามเป็นสว่นตัวของขอ้มลู เราจะไม่: 

• ปฏเิสธการจัดหาสนิคา้หรอืใหก้ารบรกิารแกค่ณุ 
• เรยีกเก็บค่าสนิคา้หรอืบรกิารกับคณุในราคาหรอือัตราทีต่า่งออกไป 

ซึง่รวมถงึดว้ยการใหส้ว่นลดหรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ๆ หรอืการเรยีกเก็บคา่ปรับ 
• จัดหาสนิคา้หรอืบรกิารทีม่รีะดับหรอืคณุภาพตา่งออกไปใหแ้กค่ณุ 
• เสนอว่าคณุอาจไดร้ับสนิคา้หรอืบรกิารในราคาหรอือัตราทีต่า่งออกไป 

หรอืสนิคา้หรอืบรกิารทีม่รีะดับหรอืคณุภาพตา่งออกไป 
 
ความชว่ยเหลอืในการเขา้ถงึ 
หากคณุมคีวามบกพร่องทางร่างกาย คณุสามารถเขา้ถงึประกาศนี้ในรูปแบบอืน่ไดโ้ดยตดิต่อเราที ่
dataprivacy@analog.com 
 

 
การเปลีย่นแปลงประกาศ: ประกาศฉบับนี้อาจมกีารแกไ้ขเป็นระยะๆ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงขององคก์ร ธรุกจิ หรอืกฎหมาย 
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การแกไ้ขดังกลา่วจะมผีลบังคับใชกั้บขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมและเก็บรักษาไว ้ ณ เวลาทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
เมือ่เรามกีารเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระสําคัญกับวธิกีารทีเ่ราจัดการกับขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ 
และเรายังคงเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลจากคณุไว ้ ณ เวลานัน้ 
เราจะแจง้ใหค้ณุทราบลว่งหนา้เกีย่วกับการเปลีย่นแปลงเหลา่นี้  
 
ตดิตอ่: 
dataprivacy@analog.com 
1 (855) 601-5263 (เฉพาะแคลฟิอรเ์นีย) 
 

  

mailto:dataprivacy@analog.com


 

 

 
ความยนิยอมเฉพาะสําหรบัจนีแผน่ดนิใหญ ่
 
 
หนงัสอืแสดงความยนิยอมตอ่การถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบคุคลขา้มประเทศ 
 
เรยีน ผูส้มัครทกุทา่น 
 
ในการรับสมัครบคุลากรทีม่คีวามสามารถของบรษัิท ADI China และ Analog Devices, Inc. (“เรา”) 
จําเป็นตอ้งสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านออกนอกอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจนี ภายใตค้วามยนิยอมนี้ 
การดําเนนิการดังกล่าวไมร่วมถงึเขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง เขตบรหิารพเิศษมาเกา๊ และไตห้วัน 
เราแจง้ชือ่และขอ้มลูการตดิต่อของผูร้ับใหท้า่นทราบมาพรอ้มกันนี้ 
 
ลํา
ดบั
ที ่

ผูร้บั วตัถปุระสงค ์ วธิกีาร ประเภทของขอ้มลูสว่
นบคุคล 

1 สาขายอ่ยอืน่ๆ 
ทีไ่มใ่ชผู่ค้วบคมุขอ้มลู 
รายชือ่สาขาย่อยอาจมกีารเ
ปลีย่นแปลง 
และรายชือ่ปัจจุบันสามารถ
พบไดใ้นสว่นยอ่ยของแบบ
ฟอรม์ 10-K ของ Analog 
Devices Inc. 
ซึง่สามารถคน้หาไดท้ีน่ี่ 
 

การรับสมัครและการบรหิาร
จัดการบคุลากรทีม่คีวามสา
มารถ  

 การเขา้ถงึจ
ากระยะไก
ล 

 การสง่ขอ้มู
ลทางอเิล็ก
ทรอนกิส ์

 การถา่ยโอ
นเอกสารสิ่
งพมิพ ์

 

 ชือ่ 
 หมายเลขโทรศัพ

ท ์
 ทีอ่ยูอ่เีมล 
 การศกึษาและประ

สบการณ์การทําง
าน 

 และขอ้มลูใดๆ 
ทีผู่ส้มัครใหไ้วใ้นใ
บสมัครของตนโด
ยสมัครใจ  

 
 
โปรดอ่านและทําความเขา้ใจหนังสอืแสดงความยนิยอมต่อการถา่ยโอนขอ้มูลสว่นบุคคลขา้มประเทศ  
(“หนงัสอืแสดงความยนิยอม”) ฉบับนี้อยา่งละเอยีด 
ความยนิยอมของท่านต่อหนังสอืแสดงความยนิยอมฉบับนี้จะถอืเป็นฐานสําหรับการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่
นขา้มประเทศ 
 
เราไดดํ้าเนนิมาตรการป้องกันทีเ่หมาะสม 
เพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านและทําใหแ้น่ใจว่ามกีารป้องกันในระดับทีเ่หมาะสมไมน่อ้ยไปกวา่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ทา่นสามารถใชส้ทิธิข์องทา่นภายใตก้ฎหมายของประเทศจนีทีบั่งคับใช ้ (เชน่ สทิธิใ์นการเขา้ถงึ 
ขอสําเนา และแกไ้ข) ไดโ้ดยสง่อเีมลมาที ่dataprivacy@analog.com 
 
การยืน่สมคัรงานทีบ่รษิทั ADI แสดงวา่ 
ทา่นเขา้ใจและยอมรบัการถา่ยโอนและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นขา้มประเทศในทีน่ ีเ้พือ่วตัถปุร
ะสงคข์า้งตน้ทุกประการ 

https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000006281
mailto:dataprivacy@analog.com

