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ระบบการสรรหาบคุลากรของทาเคดา 
ระบบ Workday เป็นระบบทีท่าเคดาน ามาใชใ้นกระบวนการสรรหาและจา้งงาน  
รวมทัง้การเก็บขอ้มลูผูส้มคัรงาน   
ภายใตร้ะบบนีผู้ส้มัครจะสามารถเขา้มายืน่ใบสมัครในต าแหน่งทีส่นใจได ้ 
หรอืทาเคดาสามารถแจง้เตอืนผูส้มัครส าหรับโอกาสในการสมัครงานในต าแหน่งทีเ่หมาะสมกับทั
กษะ  ประสบการณ์  และการศกึษาของผูส้มัคร  
 
ขอ้มลูสว่นตวัทีท่าเคดาเก็บรวบรวม 
แมว้า่เราจะรวบรวมใบสมัครงานและขอ้มลูท่ัวไป   เรายังรวบรวมขอ้มลูสว่นตัวของทา่น  
ซึง่ไมจ่ ากัด  ดังนี ้: 
 

• ชือ่นามสกลุจรงิ   อเีมล ์ และรายละเอยีดในการตดิตอ่   

• รายละเอยีดเกีย่วกับคณุสมบัตขิองทา่น   ทักษะ  และประสบการณ ์

• รายละเอยีดการจา้งงานทีผ่า่นมาทีท่าเคดา  และ/หรอื บรษัิทในเครอืทาเคดา  (ถา้ม)ี  

• ขอ้มลูคา่ตอบแทน  (ถา้ม)ี 

• รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทา่นในการเขา้มาใชเ้วปไซดท์าเคดาเกีย่วกับเรือ่งต าแหน่งงา

น   เชน่   IP Address และ Cookies  

นอกจากนีย้ังอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นตัวอืน่ๆ  (ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต  หรอืรอ้งขอ):  
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับความพกิารหรอืบกพรอ่ง  เพือ่การบรหิารจัดการและโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกัน/ 
การตรวจสอบการตอ่ตา้นการแบง่แยก 
 
กระบวนการส าหรบัขอ้ก าหนดทีช่อบดว้ยกฎหมายเบือ้งตน้   
การใหข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นกับทางทาเคดาเป็นสิง่จ าเป็นในการทีท่าเคดาจะเขา้ไปจัดการตาม
ค ารอ้งขอของทา่น   ไมว่า่จะเป็นการท าสญัญาการจา้งงานกับทา่น  
และการด าเนนิการในกระบวนการสรรหาทีส่อดคลอ้งกับกฎหมาย 
ในกรณีทีไ่มม่กีารจา้งงานเกดิขึน้   และไมม่กีารคัดคา้นจากทา่น  
ทาเคดาอาจด าเนนิการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นตัวของทา่นไว ้  
เพือ่สามารถแจง้เตอืนทา่นหากมตี าแหน่งงานทีเ่หมาะสมในอนาคต 
ทัง้นีก้ระบวนการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นตัวของทา่น จะขึน้กับความยนิยอมของทา่น 
ซึง่ทา่นสามารถยกเลกิความยนิยอมทีจ่ะใหท้าเคดาเก็บรักษาขอ้มลูสว่นตัวของทา่นไดต้ลอดเวล
า โดยการตดิตอ่เขา้มาทีท่าเคดาในหัวขอ้  การสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและการรอ้งเรยีน 
ตามทีอ่ยูด่า้นลา่งนี้ 
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แหลง่ทีม่าของขอ้มลูสว่นตวั  
ทาเคดาจะรวบรวมขอ้มลูสว่นตัวในการสมัครงานโดยตรงจากผูส้มคัร   
นอกจากนีท้าเคดายังอาจรวบรวมขอ้มลูสว่นตัวเหลา่นีจ้ากบคุคลอา้งองิเชน่  นายจา้งในอดตี  
และในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต  ขอ้มลูเหลา่นีอ้าจมาจาก ผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบประวตั ิ
เมือ่มกีารรวบรวมขอ้มลูสว่นตัวของทา่น   
ทาเคดาจะมกีารแจง้ทา่นไมว่า่จะเป็นกรณีของความจ าเป็นเกีย่วกับต าแหน่งงานหรอืความสมัครใ
จ   ในกรณีทีท่า่นเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิ   
เราอาจไมส่ามารถด าเนนิการตอ่ในกระบวนการจา้งงาน 
 
ทาเคดาจะใชข้อ้มลูสว่นตวัอยา่งไร 
ทาเคดาจะใชข้อ้มลูสว่นตัวเพือ่วตัถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี ้: 
 

• เพือ่ประเมนิความเหมาะสมของผูส้มัครในการท างานทีท่าเคดา 

• เพือ่โอกาสในการพจิารณาต าแหน่งงาน/จา้งงานในอนาคต 

• เพือ่ใหข้อ้มลูในการท างานทีท่าเคดา 

• เพือ่สอบถามความคดิเห็นจากผูส้มัครในเรือ่งงานทีส่มัครและประสบการณ์การสมัภาษณ์

งาน โดยผูส้มัครสมัครใจทีจ่ะตอบแบบส ารวจทางออนไลน ์

ทาเคดาจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวัอยา่งไร 
ทาเคดา และ/หรอืบรษัิทในเครอื จะด าเนนิการอยา่งเหมาะสม  ทัง้ทางกายภาพ  และเทคนคิ  
รวมทัง้จัดระบบการป้องกนัความปลอดภัยเกีย่วกับขอ้มลูสว่นตัวของทา่น  จากการสญูหาย  
การน าไปใชผ้ดิวตัถปุระสงค ์ การเขา้ถงึขอ้มลูโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต  การเปิดเผลขอ้มลู  
การเปลีย่นแปลง  หรอืการท าลายขอ้มลูของทา่น 
 
การเปิดเผยและการใหข้อ้มลูสว่นตวั 
ขอ้มลูสว่นตัวทีร่วบรวมผา่นระบบ Workday นีอ้าจน ามาเปิดเผย ตรวจสอบ 
และใชโ้ดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล ทีจ่ะน าขอ้มลูนีม้าเปิดเผยกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
(รวมทัง้ผูจั้ดการทีจ่ะจา้งงานและผูส้มัภาษณ์)  ในกระบวนการจา้งงาน  
ขอ้มลูสว่นตัวของทา่นอาจน ามาเปิดเผยในเครอืบรษัิททาเคดา   
เพือ่วตัถปุระสงคแ์ละสนับสนุนใหท้าเคดาและบรษัิทในเครอืทาเคดาบรรลวุตัถปุระสงคท์ีส่อดคล ้
องกับภาระผกูพันทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทาเคดา  และ/หรอืบรษัิทในเครอืทาเคดา  อาจจา้งใหผู้ใ้หบ้รกิาร  ตัวแทน ผูรั้บเหมา 
หรอืกลุม่บคุคลทีส่าม (“บคุคลทีส่าม”)  มาด าเนนิการในนามทาเคดา รวมทัง้และไมจ่ ากัด 
ในกระบวนการของขอ้มลูสว่นตัว  เพือ่วตัถปุระสงค ์ และผลลัพธ ์  ทาเคดาและ 
/หรอืบรษัิทในเครอืทาเคดา อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นตัวของทา่นกับบคุคลทีส่าม   
ทาเคดาจะกระท าสญัญาทีเ่หมาะสมกับบคุคลทีส่าม  
เพือ่ไมอ่นุญาตใหน้ าขอ้มลูสว่นตัวเหลา่นีไ้ปใชง้าน  หรอืเปิดเผย   
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ยกเวน้ในกรณีทีจ่ าเป็นเพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการตามสญัญากับทาเคดา  
หรอืในนามของทาเคดา  หรอืสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 
การถา่ยโอนขอ้มลูสว่นตัวโดยทาเคดาไปยังบรษัิทในเครอื  หรอืบคุคลทีส่ามนี ้  
อาจเกดิขึน้ภายนอกเขตเศรษฐกจิยโุรป  และ/ หรอื สวสิเซอรแ์ลนด ์ 
ไปยังประเทศอืน่ทีม่รีะดับการปกป้องขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกัน   แตอ่ยา่งไรก็ตามทาเคดา และ/ 
หรอืบรษัิทในเครอื  จะด าเนนิการอยา่งเหมาะสม  
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ขอ้มลูสว่นตัวเหลา่นีไ้ดรั้บการปกป้องทีเ่พยีงพอ  
 
สทิธขิองทา่น 
ทกุคนใน EU มสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง  ภายใตข้อ้จ ากัด และ/ หรอื ขอ้ก าหนด :  
สทิธเิหลา่นีไ้ดแ้ก ่:  
 
(1) การรอ้งขอในการเขา้ถงึขอ้มลู และการท าใหถ้กูตอ้ง หรอืการลบขอ้มลูสว่นตัวของตนเอง    
(2) การมกีระบวนการทีก่ าหนดขอบเขตหรอืการคดัคา้นการน าขอ้มลูสว่นตัวไปใช ้    
(3)  สทิธใินการถอืครองขอ้มลู     หากทา่นมคีวามประสงคใ์นการใชส้ทิธดิงักลา่วขา้งตน้   
โปรดตดิตอ่ตามทีอ่ยูด่า้นลา่ง    ทกุคนใน EU  
ยังมสีทิธิท์ีจ่ะรอ้งเรยีนเกีย่วกับกระบวนการจัดการขอ้มลูสว่นตัวของตนเอง   
ภายใตห้น่วยงานทอ้งถิน่ทีด่แูลเรือ่งการปกป้องขอ้มลูสว่นตัว  
 
ระยะเวลาทีท่าเคดาจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั  
ขอ้มลูสว่นตัวจะถกูเก็บรักษาไวต้ราบเทา่ทีจ่ าเป็น   
และสอดคลอ้งกับกฎหมายและขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่  
รวมทัง้ความตอ้งการของธรุกจิทีส่อดคลอ้งกับกฎหมาย 
หากการสมัครงานของทา่นไมไ่ดรั้บการวา่จา้ง    ในทางปฏบิัต ิ 
ทาเคดาจะเก็บรักษาขอ้มลูสว่นตัวของทา่นไวอ้กีระยะเวลาหนึง่  
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดทีเ่ฉพาะเจาะจงภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่  ขอ้ก าหนดตามสญัญา 
(รวมทัง้ขอ้ก าหนดกับบคุคลทีส่าม)   และ/หรอื แผนการเก็บรักษาขอ้มลูภายในองคก์ร   
หลังจากนีข้อ้มลูสว่นตัวของทา่นจะถกูด าเนนิการลบทิง้ 
หากการสมัครงานของทา่นไดรั้บการวา่จา้ง   
ขอ้มลูสว่นตัวของทา่นจะถกูถา่ยโอนไปยังขอ้มลูพนักงานของทา่นตอ่ไป  
 
การสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและการรอ้งเรยีน  
หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะท าส าเนาขอ้มลูสว่นตัวของทา่น 
หรอืตอ้งการปรับปรงุขอ้มลูของทา่น  ไมว่า่จะเป็นการแกไ้ขหรอืการลบทิง้ 
หรอืหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรอืตอ้งการยืน่ขอ้รอ้งเรยีน เป็นลายลักษณ์อักษร 
เกีย่วกับรปูแบบการปฏบิัตใินการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นตัว โปรดสง่เรือ่งเป็นลายลักษณ์อักษร  
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ระบชุือ่สกลุของทา่น  และรายละเอยีดในการตดิตอ่ (ไดแ้ก ่หมายเลขโทรศัพท ์อเีมล ์หรอืทีอ่ยู)่  
มายัง: 

Data Privacy Office: 
 
Attn: Data Protection Officer 
 
Mailing Address:  
Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, 
Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland  
 
Email Address: dataprivacy@takeda.com 

 
ทาเคดาจะด าเนนิการแจง้กลับขอ้รอ้งเรยีนเหลา่นี ้   ภายใน 30 วันท าการ   
ทาเคดาตระหนักดวีา่  
ขอ้ก าหนดของแตล่ะทอ้งถิน่ในการบรหิารจัดการขอ้มลูสว่นตัวมคีวามแตกตา่งกัน   
ดังนัน้เราจงึประสานความรว่มมอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการปกป้องขอ้มลูสว่นตัว   
เกีย่วกับขอ้เสนอหรอืขอ้รอ้งเรยีนในการบรหิารจัดการขอ้มลูสว่นตัวของทา่น  
 
วนัทีม่ผีล  ประกาศเรือ่งการเก็บรักษาขอ้มลูและความเป็นสว่นตัว  
มผีลบังคับใชต้ัง้แตเ่ดอืนเมษายน  2561 
Site Cookies   เวบไซดง์านอาชพีของทาเคดานี ้ใช ้ cookies และเทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกัน   
การเขา้มาใชเ้วบไซดอ์าชพีของทาเคดา   ทา่นตอ้งเห็นดว้ยกับนโยบายของเรา    Privacy 
Notice,   รวมทัง้   Cookies Statement. 
 

https://www.takedajobs.com/privacynotice
https://www.takedajobs.com/privacynotice
https://www.takedajobs.com/cookiestatement

