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หลักการคุม
้ ครองข้อมู ลส่วนบุค
คําแถลงหล ักการ:
3M มุง่ มันทีจะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายคุ ้มครองความเป็ นส่วนตัวและข ้อมูลทังหมดทีเกียวข ้อง ไม่วา่ จะทําธุรกิจทีใด 3M เคารพความเป็ นส่วนตัวของ
พนักงาน ข ้อมูลส่วนตัวทังหมดที 3M เก็บรวบรวมมา ไม่วา่ จะเป็ นข ้อมูลจากพนักงานหรือบุคคลทีสาม ล ้วนได ้รับการจัดการด ้วยความรอบคอบ รวม
ทังปกป้ อง และใช ้งานอย่างเหมาะสมและถูกกฎหมาย
จุดประสงค์:
หลักการนีเป็ นหลักประกันว่า 3M ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายคุ ้มครองความเป็ นส่วนตัวและข ้อมูลทุกฉบับทัวโลก คําสัญญานีสะท ้อนให ้เห็นค่านิยมของ
3M ในการสร ้างและรักษาความไว ้วางใจของพนักงาน ลูกค ้า คูค
่ ้าทางธุรกิจ และบุคคลอืนทีแบ่งปั นข ้อมูลกับบริษัท
หลักการนีบังคับใช ้กับพนักงานทุกคนทัวโลกและอาจบังคับใช ้กับบุคคลทีดําเนินงานในนามของ 3M ด ้วย โปรดดู หลักการปฏิบัตต
ิ ามนโยบาย หาก
ต ้องการทราบว่าบุคคลทีสามต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจเมือใด
คําแนะนําเพิมเติม:
• กฎหมายคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันและอาจซ ับซ ้อน พนักงานต ้องปรึกษากับทีปรึกษาด ้านกฎหมายทีได ้ร ับมอบหมายของหน่ วย
ธุรกิจหากไม่แน่ ใจเรืองข ้อกฎหมาย
• ก่อนเข ้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ งดังต่อไปนี พนักงานต ้องหารือกับทีปรึกษาด ้านกฎหมายทีได ้ร ับมอบหมายในหน่ วยธุรกิจและผู ้เชียวชาญด ้านการคุ ้มครอง
ข ้อมูลส่วนบุคคลของ 3M ในฝ่ ายงานด ้านกฎหมายเพือตรวจสอบให้แน่ ใจว่ากฎหมายและนโยบายของ 3M อนุ ญาตให ้ทํากิจกรรมทีพนักงานต ้องการได ้:
• เก็บรวบรวม ใช ้งาน หรือเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลโดยทีบุคคลซึงเป็ นเจ ้าของข ้อมูลนันไม่ทราบหรือไม่อนุ ญาต
• เปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับพนักงาน ลูกค ้า และคู่ค ้าทางธุรกิจของ 3M แก่บค
ุ คลทีสาม
• โอนข ้อมูลส่วนตัวจากประเทศหนึ งไปอีกประเทศหนึ ง แมว้ า่ จะเป็ นบริษท
ั ในเครือ 3M ก็ตาม
• ใช ้คุกกีบนเว็บไซต ์ ซอฟต ์แวร ์ติดตาม และทําให ้ข ้อมูลปิ ดบังตัวตนได ้มากขึน
• 3M ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางต่อไปนี ตามข ้อกําหนดกฎหมายทีเกียวข ้อง:
การจํากัดการเก็บรวบรวม การใช ้งาน และการเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล
• จดหมายแจ ้ง - 3M จะส่งจดหมายแจ ้งการเก็บรวบรวมข ้อมูลแก่เจ ้าของข ้อมูลภายในเวลาทีเหมาะสม
• การยินยอม - 3M จะเก็บรวบรวม ใช ้งาน เปิ ดเผย และถ่ายโอนข ้อมูลส่วนบุคคลเมือได ้ร ับความยินยอมจากเจ ้าของข ้อมูลเท่านัน ทังนี ขึนอยู่กบ
ั ความ
อ่อนไหวของข ้อมูล ความคาดหวังตามสมควรของเจ ้าของข ้อมูล และข ้อกําหนดทางกฎหมาย โดยการยินยอมดังกล่าวอาจกระทําโดยช ัดแจ ้งหรือโดยนัย
• ข ้อจํากัดด ้านจุดประสงค ์ - 3M จะเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลเพือจุดประสงค ์บางอย่างทีถูกจํากัดไว ้เท่านัน ข ้อมูลที 3M เก็บรวบรวมจะเป็ นข ้อมูลที
เกียวข ้อง เพียงพอ และไม่เกินจุดประสงค ์ในการเก็บข ้อมูลนัน 3M จะไม่ประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลโดยขัดต่อจุดประสงค ์เดิมในการเก็บรวบรวมข ้อมูล
ยกเว ้นเจ ้าของข ้อมูลได ้อนุ ญาตให ้นํ าข ้อมูลส่วนบุคคลไปใช ้เพือการอืนนอกเหนื อจากจุดประสงค ์ทีกําหนดไว ้ตอนแรก
• การตลาดขายตรง - 3M จะไม่ใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลเพือทําการตลาดขายตรงโดยไม่เสนอโอกาสให ้เจ ้าของข ้อมูล "ยกเลิกการร ับข ้อมูล"
• การโอนข ้อมูลให ้บุคคลทีสามและประเทศอืนๆ - 3M จะใช ้มาตรการทีเหมาะสมเพือปกป้ องข ้อมูลส่วนบุคคลทีต ้องเปิ ดเผยต่อบุคคลทีสาม หรือข ้อมูลที
ถ่ายโอนไปยังประเทศอืนๆ รวมทังข ้อมูลทีถ่ายโอนภายใน 3M อย่างเพียงพอ โดยมาตรการปกป้ องอาจอยู่ในรูปของสัญญาหรือรูปแบบอืนก็ได ้
การจัดการข ้อมูลส่วนบุคคล
• คุณภาพ - 3M จะดําเนิ นการตามสมควรตามหลักการค ้าเพือตรวจสอบให ้แน่ ใจว่าข ้อมูลส่วนบุคคลนันถูกต ้อง สมบูรณ์ และมีความน่ าเชือถือสําหร ับนํ า
ไปใช ้งานตามจุดประสงค ์ทีกําหนดไว ้ รวมทังเป็ นข ้อมูลทีทันสมัย ถ ้าจําเป็ น
• สิทธิการเข ้าถึง - 3M จะร ักษาขันตอนปฏิบต
ั ใิ นการมอบสิทธิเข ้าถึงข ้อมูลส่วนบุคคลตามสมควร รวมทังขันตอนปฏิบต
ั ใิ นการอนุ ญาตให ้แก ้ไขหรือลบ
ข ้อมูลทีไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่สมบูรณ์ตามความเหมาะสม
• การร ักษาความปลอดภัย - 3M จะดําเนิ นมาตรการทีเหมาะสมตามหลักการค ้าเพือปกป้ องข ้อมูลส่วนบุคคลจากความสูญเสีย การใช ้งานโดยมิชอบ การ
เข ้าถึงหรือการเปิ ดเผยโดยไม่ได ้ร ับอนุ ญาต การแก ้ไขเปลียนแปลง และการทําลาย
• การเก็บร ักษา - 3M จะไม่เก็บข ้อมูลส่วนบุคคลไว ้นานกว่าทีจําเป็ นหรือนานกว่าทีกฎหมายกําหนด
ความร ับผิดชอบและการบังคับใช ้
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• ความร ับผิดชอบ - 3M จะมอบหมายให ้บุคคลภายในบริษท
ั ร ับผิดชอบดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและนโยบายทีเกียวข ้องของ 3M
• การบังคับใช ้ - 3M จะใช ้มาตรการควบคุมภายในเพือตรวจสอบการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย รวมทังนโยบายและขันตอนปฏิบต
ั ท
ิ เกี
ี ยวข ้องของ 3M
• กระบวนการร ้องเรียน - 3M จะจัดหากระบวนการทียุตธิ รรมสําหร ับการสืบสวนและแก ้ไขข ้อร ้องเรียน และแจ ้งกระบวนการดังเหล่าให ้ผู ้ทีเกียวข ้องทราบ
การลงโทษ:
การฝ่ าฝื นกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 3M จะส่งผลให ้ต ้องรับโทษทางวินัย สูงสุดและรวมถึงการให ้ออกจากงาน
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