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การคุ้้�มครองข้้อมููล
การบั ังคั ับใช้ ้
นโยบายการคุ้้ �มครองข้ ้อมููล (“นโยบาย”) นี้้�
ใช้ ้กัับ GXO Logistics, Inc. รวมถึึงบริิษััท
ในเครืือ แผนก และหน่่วยงานปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร
อื่่�น ๆ ทั้้�งหมด (รวมเรีียกว่่า “GXO” หรืือ
“บริิษััท”) ผู้้ �อำำ�นวยการ เจ้ ้าหน้้าที่่� และ
พนัักงานทุุกคนของ GXO รวมถึึงบุุคคล
ที่่�สามที่่�กระทำำ�การในนามของเรามีีหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบที่่�จะต้้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อ
กำำ�หนดในนโยบายนี้้� คำำ�ว่า่ “บริิษััท” ที่่�ใช้ ้ใน
นโยบายนี้้ห
� มายรวมถึึงบุุคคลและหน่่วยงาน
ทั้้�งหมดที่่�ต้้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้�
1. ภาพรวม
GXO รวบรวมและรัักษาข้ ้อมููลที่่�เป็็ นความ
ิ ทางปัั ญญา และข้ ้อมููลส่่วน
ลัับ ทรััพย์์สิน
บุุคคลในระหว่่างการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ข้ ้อมููลนี่่�ถูก
ู รวบรวมจากลููกจ้ ้าง ลููกค้้า ผู้้ �ผลิิต
และจััดจำำ�หน่่าย และบุุคคลที่่�สามอื่่�น ๆ การ
จััดการข้ ้อมููลที่่�เหมาะสมถืือเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั
อย่่างยิ่่�งในการรัักษาไว้้ซึ่ง่� ความเชื่่�อใจจาก
ทุุกฝ่่ ายที่่�เราทำำ�ธุุรกิิจด้้วย บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายว่่าด้้วยความเป็็ นส่่วนตััว
และการคุ้้ �มครองข้ ้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้ ้องทั้้�งหมด
ไม่่ว่า่ จะทำำ�ธุุรกิิจอยู่่�ที่่�ใด

สู่่�สาธารณะ ข้ ้อมููลที่่�เป็็ นความลัับอาจรวม
ไปถึึงแผนธุุรกิิจ รายชื่่�อลููกค้้า ข้ ้อมููลการ
กำำ�หนดราคา ข้ ้อมููลกระบวนการ หรืือทัักษะ
ความรู้้ �ของบริิษััท
2.3. เจ้้าของข้้อมููล: บุุคคลที่่�ให้้ข้ ้อมููลส่่วน
บุุคคลหรืือข้ ้อมููลอื่่�น ๆ ในการเก็็บรวบรวม
ิ ทางปััญญา: ทรััพย์์สิน
ิ ที่่�
2.4. ทรั ัพย์์สิน
ไม่่มีีรูป
ู ร่่างอัันเป็็ นผลผลิิตมาจากความรู้้ �ของ
ิ ทางปัั ญญาอาจเป็็ นรููปธรรม
มนุุษย์์ ทรััพย์์สิน
ิ ธิ์์�
(เช่่น งานที่่�มีีการคุ้้ �มครองทางลิิขสิท
เครื่่�องหมายการค้้าที่่�ได้้รัับการคุ้้ �มครอง หรืือ
สิ่่�งประดิิษฐ์์ที่่มีี
� การจดสิิทธิิบัต
ั ร) หรืือเป็็ น
นามธรรม (เช่่น ความลัับทางการค้้าหรืือ
แนวคิิดต่่าง ๆ)

่ นบุุคคล: ข้ ้อมููลในรููปแบบใด
2.5. ข้้อมููลส่ว
ๆ ที่่�สามารถนำำ �มาใช้ ้หรืือใช้ ้ร่ว่ มกัับข้ ้อมููลอื่่�น
ๆ เพื่่�อระบุุถึึงอััตลัก
ั ษณ์์ของบุุคคลได้้ ข้ ้อมููล
ส่่วนบุุคคลอาจหมายรวมถึึงข้ ้อมููลต่่อไปนี้้�
โดยขึ้้�นอยู่่�กัับขอบเขตอำำ�นาจตามกฎหมาย
ได้้แก่่ ชื่่�อ หมายเลขประกัันสัังคม หรืือ
หมายเลขประจำำ�ตัวั ที่่�ออกให้้โดยรััฐบาล ใบ
อนุุญาตขัับขี่่�หรืือหมายเลขหนัังสืือเดิินทาง
ที่่�อยู่่� หมายเลขโทรศััพท์์ ที่่�อยู่่�อีีเมล
หมายเลขบััญชีีทางการเงิิน รหััสผ่่านหรืือ
หากกฎหมายที่่�บังั คัับใช้ ้แตกต่่างจาก
PIN ข้ ้อมููลชีีวมิิติห
ิ รืือข้ ้อมููลทางด้้านสุุขภาพ
นโยบายนี้้ห
� รืือมีีข้ ้อบัังคัับที่่�เข้ ้มงวดกว่่า
ที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ หรืือคำำ�ตอบที่่�มีีต่อ
่ คำำ�ถาม
นโยบายนี้้� ให้้ยึึดถืือกฎหมายเป็็ นหลััก
ด้้านความปลอดภััยที่่�จะช่่วยให้้สามารถเข้ ้า
นโยบายนี้้ไ
� ม่่ได้้มุ่่�งเน้้นที่่�จะสร้้างสิิทธิิหรืือข้ ้อ ถึึงบััญชีีทางการเงิินของบุุคคลหนึ่่�ง ๆ ได้้
ผููกมััดเพิ่่�มเติิมใด ๆ นอกเหนืือไปจากภายใต้้
กฎหมายที่่�บังั คัับใช้ ้ที่่�มีีอยู่่�
3. มาตรฐานของแนวทางการปฏิิบั ัติิ:
ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล
2. นิิยาม
3.1. การรวบรวมข้้อมููล: การเก็็บรวบรวม
2.1. บริิษั ัท: GXO Logistics ในทุุกรููป
ข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลต้้องจำำ�กัด
ั อยู่่�ที่่�ข้ ้อมููลที่่�
แบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พนัักงานของ GXO
จำำ�เป็็ นต่่อการใช้ ้ในการดำำ�เนิินงานของ
และฝ่่ ายอื่่�น ๆ ทั้้�งหมดตามที่่�นิย
ิ ามไว้้ภายใต้้ บริิษััทเท่่านั้้�น และต้้องถููกเก็็บรวบรวมด้้วยวิิธีี
หััวข้ ้อ “การบัังคัับใช้ ้”
การที่่�ถูก
ู ต้้องและชอบด้้วยกฎหมาย บริิษััท
จะแจ้ ้งให้้เจ้ ้าของข้ ้อมููลทราบอย่่างเหมาะ
2.2. ข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลั ับ: ข้ ้อมููลในรููป
สมถึึงวััตถุุประสงค์์ที่่จ
� ะเก็็บรวบรวมข้ ้อมููล
แบบใด ๆ ที่่�ถูก
ู ตีีพิิมพ์์ขึ้้น
� หรืือถููกเผยแพร่่
ส่่วนบุุคคลนั้้�น ๆ
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3.2. ใช้:้ บริิษััทจะจำำ�กัด
ั การใช้ ้งานข้ ้อมููล
ส่่วนบุุคคลเพีียงเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ที่่ต้้
� องเก็็บ
รวบรวมข้ ้อมููลนั้้�น ๆ เว้้นแต่่ว่า่ ได้้รัับอนุุญาต
ตามกฎหมายหรืือได้้รัับความยิินยอมจาก
เจ้ ้าของข้ ้อมููล
3.3. คุุณภาพและการเก็็บรั ักษา: บริิษััท
จะใช้ ้มาตรการที่่�สมเหตุุสมผลในการเก็็บ
รวบรวมและและรัักษาข้ ้อมููลส่่วนบุุคคล
ทั้้�งหมดที่่�ได้้มาให้้ถููกต้้องและเป็็ นปัั จจุุบัน
ั
ข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลจะถููกจััดเก็็บ ลบ หรืือ
ทำำ�ลายเมื่่�อไม่่มีีความจำำ�เป็็ นในการใช้ ้งาน
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ที่่ช
� อบด้้วยกฎหมายอีีก
ต่่อไป หรืือจำำ�เป็็ นต้้องเก็็บรัักษาไว้้ตาม
กฎหมาย
3.4. ความปลอดภั ัย: บริิษััทจะใช้ ้การ
ควบคุุมเชิิงเทคนิิคและขององค์์กรที่่�สม
เหตุุสมผลในการป้้องกัันข้ ้อมููลส่่วนบุุคคล
ทั้้�งหมดที่่�อยู่่�ในครอบครองจากการถููกเปิิ ด
เผยอย่่างไม่่เหมาะสม การเข้ ้าถึึงหรืือการใช้ ้
งานโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต การทำำ�ลาย หรืือ
การสููญหาย
3.5. การเปิิ ดเผยข้้อมููล: บริิษััทจะไม่่เปิิ ด
เผยหรืือแบ่่งปัั นข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลกัับบุุคคล
หรืือหน่่วยงานอื่่�นใด เว้้นแต่่ว่า่ การเปิิ ดเผย
ข้ ้อมููลนั้้�นได้้รัับอนุุญาตตามกฎหมาย หรืือได้้
รัับความยิินยอมจากเจ้ ้าของข้ ้อมููล
ิ ธิิของเจ้้าของข้้อมููล: บริิษััทต้้อง
3.6. สิท
ให้้สิิทธิิอย่่างเหมาะสมแก่่เจ้ ้าของข้ ้อมููลใน
การเข้ ้าถึึง แก้้ไข และลบข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวกัับเจ้ ้าของข้ ้อมููลซึ่่ง� บริิษััทเป็็ นผู้้ �ครอบ
ครองอยู่่�
3.7. การรายงานการรั่่�วไหลของข้้อมููล:
บริิษััทต้้องรายงานการขโมยข้ ้อมููลใด ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับข้ ้อมููลส่่วนบุุคคลให้้ฝ่่ ายที่่�
เกี่่�ยวข้ ้องทราบภายในระยะเวลาที่่�ระบุุตามที่่�
กฎหมายที่่�บังั คัับใช้ ้กำำ�หนด

นโยบายจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
การคุ้้�มครองข้้อมููล
4. มาตรฐานของแนวทางการปฏิิบั ัติิ:
ิ ทาง
ข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลั ับและทรั ัพย์์สิน
ปััญญา
4.1. การเปิิ ดเผยข้้อมููล: บริิษััทจะเปิิ ด
ิ ทาง
เผยข้ ้อมููลที่่�เป็็ นความลัับหรืือทรััพย์์สิน
ปัั ญญาทั้้�งภายในและภายนอกได้้เฉพาะเมื่่�อ
อยู่่�บนพื้้�นฐานของ “การจำำ�เป็็ นต้้องรู้้ �” และ
ความจำำ�เป็็ นต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจเท่่านั้้�น โดย
จะสามารถแบ่่งปัั นข้ ้อมููลนั้้�น ๆ แก่่ภาย
นอกได้้ก็็ต่อ
่ เมื่่�อมีีการใช้ ้มาตรการป้้องกัันที่่�
เหมาะสม เช่่น ข้ ้อตกลงในการห้้ามเปิิ ดเผย
ข้ ้อมููล

5. การรายงาน
ทุุกคนที่่�มีีหน้้าที่่�ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้จ
� ะต้้อง
รายงานการรั่่�วไหลของข้ ้อมููลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
หรืือสงสััยว่่าเกิิดขึ้้�น และ/หรืือการกระทำำ�ผิด
ิ
หรืือการกระทำำ�ที่่มีี
� แนวโน้้มว่่าเป็็ นการละเมิิด
นโยบายนี้้แ
� ละ/หรืือกฎหมายความเป็็ นส่่วน
ตััวของข้ ้อมููลที่่�บังั คัับใช้ ้โดยทัันทีี GXO ไม่่
อนุุญาตให้้มีีการตอบโต้้บุุคคลที่่�รายงาน
โดยสุุจริิตใจเกี่่�ยวกัับข้ ้อกัังวล การกระทำำ�ผิด
ิ
และ/หรืือการกระทำำ�ที่่มีี
� แนวโน้้มว่่าเป็็ นการ
ละเมิิดนโยบายของบริิษััทหรืือกฎหมายที่่�
บัังคัับใช้ ้

ทนายความ เมื่่�อข้ ้อมููลนั้้�นถููกเปิิ ดเผยเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ในการรายงานหรืือการมีีส่่วน
ร่่วมในการสอบสวนการละเมิิดกฎหมายที่่�น่่า
สงสััยเท่่านั้้�น นอกจากนี้้� ลููกจ้ ้างที่่�ยื่่น
� ฟ้้ อง
ร้้องคดีีต่่อนายจ้ ้างของตนสำำ�หรัับการตอบโต้้
ลููกจ้ ้างผู้้ �ที่่�รายงานพฤติิกรรมต้้องสงสััยที่่�
อาจเป็็ นการละเมิิดต่่อกฎหมายสามารถเปิิ ด
เผยความลัับทางการค้้าให้้แก่่ทนายความ
ของตนและระหว่่างการต่่อสู้้ �คดีีได้้ ตราบ
ใดที่่�ข้ ้อมููลความลัับทางการค้้านั้้�นถููกปิิ ด
ผนึึกไว้้ระหว่่างการยื่่�นฟ้้ อง

6. กรณีียกเว้้นในนโยบาย
4.2. ความปลอดภั ัย: บริิษััทจะใช้ ้การ
สามารถส่่งรายงานไปยัังสำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแล
ข้ ้อยกเว้้นหรืือการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ จาก
มาตรการทางเทคนิิคและขององค์์กรที่่�สม
การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจริิยธรรมและกฎเกณฑ์์
นโยบายนี้้จ
� ะต้้องได้้รัับการอนุุมััติเิ ป็็ นลาย
เหตุุสมผลในการป้้องกัันข้ ้อมููลที่่�เป็็ นความ
โดยตรงได้้ที่่� ethics@gxo.com นอกจาก
ลัักษณ์์อัก
ั ษรจากประธานเจ้ ้าหน้้าที่่�ฝ่่าย
ิ ทางปัั ญญาทั้้�งหมดจากการ นี้้� คุุณสามารถเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์จริย
ลัับและทรััพย์์สิน
ิ ธรรม
กำำ�กับ
ั ดููแลของบริิษััท
ถููกเปิิ ดเผยอย่่างไม่่เหมาะสม การเข้ ้าถึึงหรืือ ของเราได้้ที่่� https://ethics.gxo.com ซึ่่ง�
การใช้ ้งานโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต การทำำ�ลาย คุุณสามารถค้้นหาตััวเลืือกการรายงานแบบ
7. การไม่่ปฏิิบั ัติิตามนโยบาย
หรืือการสููญหาย
อื่่�นได้้ คุุณสามารถรายงานข้ ้อกัังวลโดยไม่่
การไม่่ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้อ
� าจส่่งผลสืืบ
ระบุุชื่่�อตนเองได้้ เว้้นแต่่ว่า่ กฎหมายท้้องถิ่่�น เนื่่�องที่่�ร้้ายแรงต่่อบริิษััทและบุุคคลที่่�มีีส่ว่ น
4.3. การเก็็บรั ักษา: บริิษััทจะจััดเก็็บ ลบ
ที่่�บังั คัับใช้ ้ได้้ห้้ามไว้้
เกี่่�ยวข้ ้อง รวมไปถึึงการดำำ�เนิินคดีีทางแพ่่ง
หรืือทำำ�ลายข้ ้อมููลที่่�เป็็ นความลัับเมื่่�อไม่่มีี
หรืือทางอาญา โทษปรัับ และโทษจำำ�คุุกที่่�
ความจำำ�เป็็ นในการใช้ ้งานเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ที่่� คุุณสามารถขอรัับข้ ้อมููลและคำำ�แนะนำำ �เพิ่่�ม
อาจเกิิดขึ้้�นได้้ การฝ่่ าฝืื นนโยบายนี้้ยั
� งั อาจ
ชอบด้้วยกฎหมายอีีกต่่อไป โดยให้้เป็็ นไป
เติิมเกี่่�ยวกัับนโยบายนี้้ไ
� ด้้จากสำำ�นัักกำำ�กับ
ั
ส่่งผลให้้เกิิดการลงโทษทางวิินััยที่่�ร้้ายแรง
ตามกฎหมายการเก็็บรัักษาข้ ้อมููลที่่�บังั คัับใช้ ้ ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจริิยธรรมและกฎ
ซึ่่ง� รวมถึึงการเลิิกจ้ ้าง
เกณฑ์์ที่่� ethics@gxo.com แม้้จะมีีหน้้าที่่�
4.4. ข้้อผููกมั ัดต่่อเนื่่อ
� ง: ทุุกคนที่่�มีีหน้้าที่่�
ในการคุ้้ �มครองและไม่่เปิิ ดเผยข้ ้อมููลที่่�เป็็ น
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้จ
� ะมีีข้ ้อผููกมััดต่่อเนื่่�อง
ความลัับหรืือเป็็ นกรรมสิิทธิ์์�ของบริิษััทตาม
ในการห้้ามเปิิ ดเผยข้ ้อมููลที่่�เป็็ นความลัับและ ที่่�ระบุุไว้้ในที่่�นี้แ
้� ละในนโยบายอื่่�น ๆ ของ
ิ ทางปัั ญญาของบริิษััทหลัังจากที่่�
ทรััพย์์สิน
GXO แต่่บุุคคลหนึ่่�งจะไม่่ต้้องรัับผิิดทาง
ออกจากบริิษััทไปแล้้ว
อาญาหรืือทางแพ่่งภายใต้้กฎหมายความลัับ
ทางการค้้า สำำ�หรัับการเปิิ ดเผยข้ ้อมููลความ
ลัับทางการค้้าให้้แก่่เจ้ ้าหน้้าที่่่�รัั� ฐบาลหรืือ

ิ ธิ์์�ทั้้ง� หมด
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