ประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่ วนตัวของผู้สมัครงาน
Otis Elevator Company และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในเครื อ ผูส้ ืบทอด และผูไ้ ด้รับมอบหมาย (เรี ยกรวมกันว่า “OTIS”)
มีความรับผิดชอบสาหรับความเป็ นส่วนตัวในระบบสมัครงานออนไลน์และระบบสรรหาบุคลากรของบริ ษทั รวมถึงข้อมูลใด ๆ
ที่บุคคลหนึ่งอาจมีให้ในการดาเนินการเกี่ยวกับโอกาสในการทางานกับ OTIS OTIS
มีระบบมากมายสาหรับการรับและการตรวจสอบการสมัครงานในประเทศต่าง ๆ
ประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของผูส้ มัครงานนี้ครอบคลุมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ OTIS
ดาเนินการสาหรับการสมัครงานและกระบวนการที่ตาแหน่งที่ต้ งั บางแห่งอาจใช้ซ่ ึงไม่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ สาหรับทั้งสองแนวทาง OTIS
ได้ดาเนินการมาตรการด้านเทคนิค การบริ หาร และกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวม
ระบบสมัครงานออนไลน์และอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบสรรหาบุคลากรของ OTIS ซึ่งรวมถึงส่วนตาแหน่งงานของเว็บไซต์ Otis
ใช้สาหรับการสรรหาบุคลากร เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ สามารถสมัครงานกับ OTIS และเพื่อทาให้แน่ใจว่า OTIS
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในการรับใบสมัครงาน
ระบบนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผเู ้ ยี่ยมชมได้ตรวจสอบและอาจสมัครงานสาหรับโอกาสในการจ้างงานโดย OTIS
อย่าใช้ระบบสมัครงานออนไลน์และระบบสรรหาบุคลากรของ OTIS เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
OTIS สามารถยอมรับการสมัครงานจากผูท้ ี่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปเท่านั้น
แต่อาจมีขอ้ ยกเว้นในบางประเทศที่ยอมรับการสมัครงานในตาแหน่งผูฝ้ ึ กงานอายุต่ากว่า 18 ปี หากคุณอายุต่ากว่า 18 ปี
อย่าให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณแก่ OTIS เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน เว้นแต่คุณกาลังสมัครงานในตาแหน่งพนักงานฝึ กงานในเอเชีย
ประกาศนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็ นระยะโดยการโพสต์อพั เดตข้อมูลล่าสุด ขอแนะนาให้คุณตรวจสอบประกาศนี้เป็ นประจาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่ วนบุคคลใดที่ OTIS อาจรวบรวม
หากต้องการดูการโพสต์บนระบบสมัครงานออนไลน์ของ OTIS โปรดติดต่อ OTIS เกี่ยวกับงานที่เปิ ดรับสมัคร และสมัครงานกับ OTIS
หลังจากนั้นคุณจะได้รับการร้องขอให้ระบุขอ้ มูลส่วนบุคคล
เนื่องจากความแตกต่างในบางประเทศที่องค์ประกอบของข้อมูลเหล่านี้บางส่ วนอาจไม่ได้รับการร้องขอ
หรื ออาจได้รับการร้องขอหลังจากที่การจ้างงานของคุณได้รับการยืนยันหรื อเริ่ มต้นแล้ว
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจได้รับการร้องขอให้ระบุครอบคลุมถึงข้อมูลต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อ
ข้อมูลติดต่อ รวมถึงที่อยูท่ ี่บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ น และที่อยูอ่ ีเมล
วันเกิด
เอกสารหรื อหมายเลขประจาตัวที่รัฐบาลออกให้ รวมถึงใบอนุญาตขับขี่
ประวัติการทางาน
การศึกษา
ประวัติยอ่ การทางาน (CV) และ/หรื อจดหมายแนะนาตัว รวมถึงข้อมูลที่คุณระบุในเอกสารเหล่านี้
สัญชาติและ/หรื อถิ่นที่อยูถ่ าวรที่ชอบด้วยกฎหมาย
สิทธิ์ในการทางาน รวมถึงเอกสารแสดงสถานะการเข้าเมือง

•
•
•
•

•
•
•
•

ความสนใจในโอกาสการจ้างงาน
คาถามเฉพาะงานที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ มัครสาหรับงานที่เฉพาะเจาะจง
บุคคลอ้างอิง (หากคุณให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น ๆ คุณต้องได้รับการยินยอมก่อนที่จะให้ขอ้ มูลดังกล่าวกับ OTIS)
ข้อมูลที่กฎหมายอาจกาหนดให้เราร้องขอในบางประเทศ เช่น คุณเคยทางานให้หน่วยงานรัฐบาลมาก่อนหรื อไม่
คุณเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของ OTIS หรื อสมาชิกคณะกรรมการบริ หารของ OTIS หรื อไม่
หรื อคุณอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงแบบจากัดกับบริ ษทั นายจ้างปัจจุบนั หรื ออดีตนายจ้างหรื อไม่
ข้อมูลที่คุณให้เพื่อสร้างคาถามและคาตอบเพื่อรักษาความปลอดภัยที่ใช้เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณเมื่อคุณกลับสู่เว็บไซต์อีกครั้ง
แหล่งข้อมูลที่คุณทราบเกี่ยวกับงานที่เปิ ดรับสมัคร
ข้อมูลใด ๆ ที่คุณอาจเลือกระบุเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการสมัครงานของคุณ
ข้อมูลที่มีให้โดยไซต์ของบุคคลภายนอก หากคุณสมัครตาแหน่งงานที่เปิ ดรับสมัครผ่านไซต์ของบุคคลภายนอก

ในสหรัฐอเมริ กาและดินแดนของสหรัฐอเมริ กา OTIS จะขอให้บุคคลระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เพศ สถานะทหารผ่านศึก
และความทุพพลภาพของตนเอง การให้ขอ้ มูลดังกล่าวจะเป็ นไปโดยสมัครใจโดยสิ้นเชิง และการตัดสินใจของคุณในการให้หรื อระงับข้อมูลใด ๆ
ดังกล่าวจะไม่ส่งผลแง่ลบต่อวิธีที่เราพิจารณาจ้างงานคุณ
สาหรับงานบางตาแหน่งและในบางทาเลที่ต้งั คุณอาจได้รับการร้องขอให้เข้ารับการตรวจร่ างกาย
ตรวจสอบความสามารถในการได้ยินหรื อตรวจวัดสายตา ทดสอบหาสารเสพติด ตรวจสอบภูมิหลัง หรื อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
การตรวจสอบเหล่านี้จะดาเนินการตามความสมัครใจของคุณ แต่ในบางสถานการณ์
ข้อเสนอการจ้างงานสาหรับคุณอาจขึ้นอยูก่ บั การผ่านการตรวจสอบเหล่านี้หนึ่งรายการขึ้นไป OTIS
จะไม่ทาการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหากกฎหมายห้ามไม่ให้ดาเนินการ OTIS
อาจตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลที่ระบุในใบสมัครงานของคุณ เช่น บุคคลอ้างอิง บันทึกข้อมูลและใบอนุญาตขับขี่ การศึกษาและประวัติการทางาน
โดยไม่ขอความยินยอมเพิ่มเติมจากคุณ
หากคุณเข้าถึงระบบสมัครงานออนไลน์ของ OTIS บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการสื่อสารกับอุปกรณ์ของคุณ
และนาเสนอการปรับเปลี่ยนรู ปแบบตามที่คุณอาจร้องขอ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงการระบุหรื อหมายเลขอุปกรณ์ ผูใ้ ห้บริ การ และตาแหน่งที่ต้งั ของคุณ
นอกจากนั้น OTIS จะตรวจสอบรู ปแบบการรับส่งข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์สมัครงานของบริ ษทั รวมถึงชื่อโดเมนของผูใ้ ช้ ประเภทเบราว์เซอร์
วันที่และเวลาในการเข้าถึง และหน้าที่ดู เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรารวบรวมชื่อโดเมน แต่ไม่รวบรวมที่อยูอ่ ีเมลของผูเ้ ยี่ยมชม
ข้อมูลนี้จะได้รับการรวบรวมเพื่อตรวจวัดจานวนผูเ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์
และเพื่อพิจารณาส่ วนที่ผูใ้ ช้เว็บไซต์พบว่าเป็ นประโยชน์โดยอิงกับปริ มาณการส่งข้อมูลไปยังส่วนนั้น ๆ OTIS
ใช้ขอ้ มูลนี้เพื่อปรับปรุ งประสบการณ์ของผูใ้ ช้ และเพื่อจัดเตรี ยมเนื้อหาอย่างดียิ่งขึ้นโดยอิงกับความสนใจของผูใ้ ช้
OTIS อาจใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่รวบรวมอย่างไร
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมอาจใช้เพื่อทาสิ่งต่อไปนี้
•
•
•

ช่วยให้คุณสามารถสมัครงานกับ OTIS และประเมินการสมัครของคุณ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการจัดการและการดาเนินการคัดกรอง สัมภาษณ์ และการประเมินที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทางโทรศัพท์
เชิญคุณสมัครงานและพิจารณาคุณสาหรับโอกาสอื่น ๆ ที่อาจเปิ ดรับสมัครหรื อเปิ ดรับสมัครอยู่
ติดต่อคุณเกี่ยวกับการสมัครงานหรื อโอกาสอื่น

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตรวจยืนยันการตรวจสอบผูอ้ า้ งอิง ดาเนินการตรวจสอบภูมิหลังตามที่เหมาะสม และทาการคัดกรองผูท้ ี่ถูกปฏิเสธ
อานวยความสะดวกในการว่าจ้างคุณ และจัดการการจ้างงานของคุณ หากคุณได้รับการว่าจ้าง
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครงาน ซึ่งอาจรวมถึงการนาเสนอรายงานต่อหน่วยงานของรัฐบาล
ให้โอกาสคุณแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ เช่น ผ่านทางแบบสารวจ
ดาเนินการวิเคราะห์แนวโน้มผูส้ มัครเพื่อทาความเข้าใจและปรับปรุ งแนวทางปฏิบตั ิในการสรรหาบุคลากรของ OTIS
ตรวจยืนยันตัวตนของคุณเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยเพื่อวัตถุประสงค์ขอ้ ใดข้อหนึ่งที่แสดงในที่น้ ี
รับประกันหรื อปรับปรุ งความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ OTIS
ป้องกันการฉ้อโกง
ดาเนินการสอบสวนภายในและปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมาย

OTIS แบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลที่รวบรวมกับผู้ใด
OTIS จะไม่ขายหรื อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกบริ ษทั ในเครื อของ OTIS ยกเว้นบุคคลต่อไปนี้:
•

•
•
•
•

ผูใ้ ห้บริ การที่ OTIS ว่าจ้างให้บริ การในนามของเรา OTIS จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผูใ้ ห้บริ การที่ OTIS ว่าจ้าง
โดยการใช้หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างจากัดตามที่จาเป็ นสาหรับการให้บริ การในนามของเรา
หรื อการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมาย
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงหากกฎหมายกาหนดให้เราดาเนินการดังกล่าว
เพื่อตอบสนองคาร้องขอตามกฎหมายที่ชอบธรรมจากเจ้าหน้าที่บงั คับใช้กฎหมายหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมอื่น ๆ ของรัฐบาล
สอบสวนกิจกรรมผิดกฎหมายที่สงสัยหรื อที่เกิดขึ้นจริ ง
ป้องกันอันตรายทางกายภาพหรื อความสูญเสียทางการเงิน
สนับสนุนการขายหรื อการถ่ายโอนธุรกิจหรื อสินทรัพย์ท้ งั หมดหรื อบางส่วนของเรา (รวมถึงผ่านการล้มละลาย)

OTIS มีผใู ้ ห้บริ การหลายรายที่ให้ความช่วยเหลือระบบสมัครงานออนไลน์ของเรา ผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้จดั การเว็บไซต์
จัดหาส่วนจัดเก็บข้อมูลสารอง ให้ความช่วยเหลือในการลงประกาศรับสมัครงาน ช่วยให้สามารถสัมภาษณ์ผ่านระบบวิดีโอ
และอานวยความสะดวกในการสรรหาผูส้ มัคร OTIS ยังอาจใช้ผใู ้ ห้บริ การรายอื่นด้วย แต่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในคาประกาศนี้
และจะให้บริ การภายใต้สัญญาที่ระบุขา้ งต้น
OTIS จัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไว้ที่ใด
เนื่องจาก OTIS เป็ นบริ ษทั ระดับโลกที่มีที่ต้งั ในหลายประเทศ
เราจึงอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณจากหน่วยงานทางกฎหมายหนึ่งไปยังอีกหน่วยงาน หรื อจากประะเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุขา้ งต้น อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศ แคนาดา และประเทศอื่น ๆ
รวมทั้งบางประเทศในเอเชีย และอีกมากมาย เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมายที่ใช้บงั คับ
และในขอบเขตที่จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุก่อนหน้านี้เท่านั้น
OTIS อิงตามกลไกทางกฎหมายที่มีในการอนุญาตการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนตามกฎหมาย ในขอบเขตที่ OTIS
อิงกับข้อสัญญามาตรฐาน (หรื อที่เรี ยกว่าข้อสัญญาต้นแบบ) หรื อกฎเกณฑ์การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding
Corporate Rules) ในการอนุญาตการถ่ายโอน OTIS จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเหล่านั้น

ซึ่งรวมถึงในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งระหว่างข้อกาหนดเหล่านั้นกับประกาศนี้ หากต้องการอ่าน
กฎเกณฑ์การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ของ OTIS โปรดคลิกที่นี่
OTIS จัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณนานเพียงใด
สาหรับผู้สมัครงานในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ เว็บไซต์สมัครงานของ OTIS: OTIS
จะจัดเก็บโปรไฟล์บนเว็บไซต์สมัครงานสูงสุดสามปี นับจากวันที่ทากิจกรรมครั้งสุดท้าย เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ ศาล ฝ่ ายปกครอง
หรื อกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ หรื อข้อกาหนดในการตรวจสอบ กาหนดเป็ นอย่างอื่น หากคุณต้องการปรับปรุ ง แก้ไข
หรื อลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเว็บไซต์สมัครงาน โปรดส่งอีเมลไปที่ privacy@otis.com เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ ศาล
ฝ่ ายปกครอง หรื อกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ หรื อข้อกาหนดในการตรวจสอบห้ามลบข้อมูล OTIS
จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจัดเก็บเพียงบันทึกข้อมูลชื่อของคุณ วันที่คุณร้องขอให้มีการลบ งานที่คุณสมัคร
และประเทศที่คุณสมัครเท่านั้น OTIS จะจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อแสดงว่าบริ ษทั ปฏิบตั ิตามคาขอของคุณ
สาหรับผู้สมัครงานอื่น ๆ ทั้งหมด: ข้อมูลที่ระบุบนระบบสมัครงานออนไลน์อื่น ๆ (นอกเหนือจากเว็บไซต์สมัครงาน)
หรื อผ่านการดาเนินการด้วยตนเอง (เช่น อีเมล) จะอยูภ่ ายใต้นโยบายการจัดเก็บข้อมูลของท้องถิ่น
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง หรื อสาหรับคาขอลบข้อมูล
โปรดส่งอีเมลหรื อโทรถึงบุคคลติดต่อฝ่ ายสรรหาบุคลากรในท้องถิ่นของคุณ
ภายหลังระยะเวลาการจัดเก็บและสาหรับผูส้ มัครงานที่ร้องขอการลบข้อมูลแล้ว OTIS
อาจจัดเก็บข้อมูลแบบปกปิ ดตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติในการทาความเข้าใจและปรับปรุ งแนวทางปฏฺบิ ตั ิในการสรรหาบุคลากรของบริ ษทั
คุณมีทางเลือกใดบ้างเกี่ยวกับวิธีที่ OTIS ใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
คุณมีทางเลือกว่าจะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่ OTIS หรื อไม่ แต่หากคุณเลือกไม่ให้ขอ้ มูล OTIS
จะไม่สามารถพิจารณาตาแหน่งงานให้กบั คุณได้ OTIS จะขอข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการประเมินคุณในตาแหน่งงานที่คุณสมัครเท่านั้น
เพื่อตรวจยืนยันเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ และตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับกาหนด
OTIS อาจขอพิจารณาการสมัครงานของคุณสาหรับตาแหน่งอื่นนอกเหนือจากตาแหน่งที่คุณสมัคร ก่อนที่ OTIS
จะพิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสาหรับตาแหน่งอื่น บริ ษทั อาจขอความยินยอมจากคุณโดยการขอให้คุณสมัครตาแหน่งดังกล่าว
หรื อติดต่อคุณเพื่อขออนุญาต ในสหรัฐอเมริ กา
ปกติแล้วคุณจะถูกกาหนดให้สมัครงานหนึ่งตาแหน่งก่อนที่เราจะพิจารณาคุณสาหรับตาแหน่งดังกล่าว
OTIS ใช้ คุกกีห้ รื อเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ อย่างไร
คุกกี้คือไฟล์ขอ้ มูลขนาดเล็กที่ส่งไปยังและจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจาผูใ้ ช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ซ้ า
อานวยความสะดวกผูใ้ ช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ และช่วยให้เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลโดยรวมที่จะช่วยในการปรับปรุ งเนื้อหา
คุกกี้ไม่ได้สร้างความเสียหายให้คอมพิวเตอร์หรื อไฟล์ขอ้ มูลของผูใ้ ช้ เว็บบีคอนคือภาพกราฟิ กโปร่ งใสที่มกั มีขนาดเพียงพิกเซลเดียว
ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์ติดตามกิจกรรมบนไซต์ได้
OTIS ใช้ท้งั คุกกี้และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์ตาแหน่งงานและไซต์ประกาศรับสมัครงานอื่น ๆ ของบริ ษทั
เพื่อรวบรวมข้อมูลรวมและข้อมูลการใช้งานแบบปกปิ ดตัวตนเพื่อให้ OTIS สามารถปรับปรุ งการทางานของเว็บไซต์ OTIS

ยังอาจใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุ งประสบการณ์ของผูใ้ ช้ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์อาจอนุญาตให้คุณเลือกภาษาและ/หรื อตาแหน่งที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ที่ตอ้ งการ
ซึ่งจะจัดเก็บไว้สาหรับการเยี่ยมชมในอนาคต
เว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานเหล่านี้อาจใช้คุกกี้จากผูใ้ ห้บริ การของ OTIS ด้วยเช่นกัน คุกกี้เหล่านี้มี ID
เซสชันเพื่อจัดการกิจกรรมของคุณระหว่างเซสชัน ผูใ้ ห้บริ การของเรายังใช้คุกกี้เพื่อพิจารณาว่าคุณไปยังเว็บไซต์น้ ีจากเว็บไซต์ภายนอกหรื อไม่ ทั้งนี้
เพื่อติดตามประสิทธิภาพในการประกาศรับสมัครงานภายนอก
หากคุณไม่ตอ้ งการให้เว็บไซต์น้ ีหรื อเว็บไซต์อื่นใดของ OTIS ส่งคุกกี้ถึงคุณ
คุณควรปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบนโปรแกรมเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธหรื อปิ ดการใช้งานการใช้คุกกี้ OTIS
ไม่รับผิดชอบการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ
สิ่งใดที่คุณควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับลิงก์ของบุคคลภายนอกที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้
ในบางกรณี OTIS อาจแสดงลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่อยูใ่ นการควบคุมของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม OTIS
ไม่มีอานาจควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และไม่สามารถรับผิดชอบเนื้อหาหรื อแนวทางปฏิบตั ิดา้ นความเป็ นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่น ๆ
ใช้ หากคุณสมัครงานกับ OTIS ผ่านทางไซต์ของบุคคลภายนอก จะมีการบังคับใช้ขอ้ กาหนดในประกาศด้านความเป็ นส่วนตัวของไซต์น้ นั ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมใดที่ผ้ใู ช้ ที่เฉพาะเจาะจงควรทราบ
ผู้ใช้ จากรัฐแคลิฟอร์ เนีย: ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) ผูพ้ านักในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์เพิ่มเติม
ซึ่งรวมถึงสิ ทธิ์ที่ระบุภายใต้กฎหมายแพ่งรัฐแคลิฟอร์เนียหมวด 1798.110, 1798.115 และ 1798.125 เช่น
สิ ทธิ์ในการเปิ ดเผยและสิ ทธิ์ในการไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิสาหรับการใช้สิทธิ์เหล่านั้น คุณสามารถร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Otis
จัดการข้อมูลส่ วนบุคคลโดยโทรหาเราที้ 833-833-3001 (หมายเลขโทรฟรี ) หรื อส่ งอีเมลไปที่ privacy@otis.com
Otis จะไม่ขายข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
ตามกฎหมาย "ความเป็ นส่ วนตัว (Shine the Light Law)” ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ทุกปี ผูท้ ี่พานักอยูใ่ นรัฐแคลิฟอร์เนียอาจร้องขอและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Otis ถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของตนกับธุรกิจอื่น ๆ
เพื่อใช้ในการตลาดทางตรงของธุรกิจเหล่านั้นภายในปี ปฏิทินก่อนหน้า โปรดทราบว่า Otis
ไม่ได้แบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณกับธุรกิจอื่นเพื่อใช้ในการตลาดทางตรงของธุรกิจเหล่านั้น

ทุกปี ผูท้ ี่พานักอยูใ่ นรัฐแคลิฟอร์เนียอาจร้องขอและได้รับข้อมูลที่ Otis แบ่งปันกับธุรกิจอื่น ๆ
เพื่อใช้ในการตลาดทางตรงของธุรกิจเหล่านั้นภายในปี ปฏิทินก่อนหน้า (ตามที่กาหนดในกฎหมาย "ความเป็ นส่วนตัว” ของรัฐแคลิฟอร์เนีย)
เนื่องจาก OTIS
ไม่ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานกับบุคคลภายนอกเพื่อความพยายามด้านการตลาดทางตรงของบุคคลภายนอกเหล่านั้น
กฎหมายนี้จึงไม่ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผูส้ มัครงาน
ผู้ใช้ จากสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ที่มีกฎหมายความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูล:
คุณมีสิทธิ์ในการยื่นร้องเรี ยนกับหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลส่วนตัวในประเทศหรื อรัฐของคุณ ซึ่ งอาจเรี ยกอีกอย่างว่าหน่วยงานกากับดูแล
นอกจากนั้นคุณยังมีสิทธิ์ดาเนินการดังต่อไปนี้: (i) ร้องขอการเข้าถึงและการแก้ไขหรื อการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง (ii) ร้องขอการจากัด
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หรื อ (iii) คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง และร้องขอการโอนย้ายข้อมูลภายใต้สถานการณ์บางอย่าง หากต้องการติดต่อ
OTIS เกี่ยวกับการร้องขอการเข้าถึง การแก้ไข การลบ การคัดค้าน หรื อการร้องขอการจากัดหรื อการโอนย้ายข้อมูล
โปรดใช้วิธีการติดต่อที่ระบุที่ส่วนท้ายของประกาศนี้
ผู้ใช้ จากสหรัฐอเมริกา: OTIS รวบรวมหมายเลขสวัสดิการสังคมในกรณีที่กฎหมายกาหนด เช่น
เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นภาษีและเงินเดือนสาหรับพนักงานของบริ ษทั เมื่อ OTIS รวบรวมและ/หรื อใช้หมายเลขสวัสดิการสังคม OTIS
จะดาเนินการอย่างเหมาะสมด้วยการปกป้องข้อมูลที่เป็ นความลับ จากัดการเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
และดาเนินการป้องกันทางเทคนิคและแผนการจัดเก็บอย่างเหมาะสม
คุณสามารถจัดเก็บหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณอย่างไร
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณบนหนึ่งในระบบสมัครงานออนไลน์ของ OTIS
คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ของคุณและทาการแก้ไขหรื อลบตามที่ตอ้ งการ หากคุณสมัครงานโดยใช้วิธีอื่น (เช่น อีเมล)
โปรดติดต่อบุคคลติดต่อฝ่ ายสรรหาบุคลากรในท้องถิ่นของคุณ หากต้องการรายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ตาแหน่งงาน
หรื อสอบถามหรื อแจ้งข้อกังวล โปรดส่งอีเมลไปที้ careers@Otis.com
คุณสามารถติดต่อ OTIS ได้อย่างไร
หากคุณมีความคิดเห็นหรื อคาถาม หรื อสิ่งอื่น ๆ ที่เราสามารถทาได้เพื่อเพิ่มคุณค่าของเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานหรื อระบบอื่น ๆ ของ OTIS
โปรดส่งอีเมลไปที่ careers@Otis.com หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิดา้ นความเป็ นส่ วนตัวของ OTIS
โปรดส่งอีเมลไปที่ privacy@otis.com หรื อโทรไปที่ [รายละเอียดหมายเลข 800 ที่ต้องใช้ ] 833-833-3001
ปรับปรุ งครั้งล่าสุ ด: มกราคม 2020

