
ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ “ ສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ” ຂອງAeon 

 

ບໍລິສັດAeon (ເຊ່ິງຕ່ໍໄປແມ່ນເອີນ້ວ່າ “Aeon”) ແລະ ສະມາຄົມ The Global Alliance for Substainable 

Supply Chain (ເຊ່ິງຕ່ໍໄປແມ່ນເອີ້ນວ່າ “ASSC”.)  ໄດ້ກํານົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດການກັບຂໍມູ້ນສ່ວນຕົວໃນ 

“ສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດ” (ລວມເຖິງ Genba-Wise ຂອງແອັບພີເຄຊັ່ນສໍາລັບສະມາດໂຟນທີ່ສະໜອງໂດຍ ASSC 

ທີ່ໃຊ້ໃນສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດ (ເຊິ່ງຕໍໄ່ປນີ້ເອ້ີນວ່າ “Genba-Wise”).). 

 ຄໍານຍິາມຂອງຄໍາສັບໃນປະໂຫຍດນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົ (ເຊິງ່ຕໍ່ໄປແມ່ນເອ້ີນວ່າ 
“ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍມູ້ນສ່ວນຕົວ”) ແລະ ດໍາລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

1 ການປະຕບິັດຕາມດໍາລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ 

 ທາງ Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນປະຕບິັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂາ່ວສານສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 

ດໍາລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ, ຄໍາແນະນາໍທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແລະອ່ືນໆ, 

ລະບຽບການປົກປ້ອງຂໍມູ້ນທົວ່ໄປຂອງ EU (GDPR ) ແລະ ກົດ ໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆທີບ່ັງຄບັໃຊ ້ແລະ 

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປແມ່ນເອ້ີນວ່າ່ “ນະໂຍບາຍນີ”້) ແລະ 
ປະຕບິັດຈັດການກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລະ ເໝາະສົມ. 
ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນອາດຈະມີການຖກືປ່ຽນແປງ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ດໍາລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

2 ການຮບັຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ 

 Aeon ແລະ ASSC ຈະຮບັເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຜູ້ຊມົໃຊ້ສະ ໜອງໃຫ ້ASSC ດ້ວຍວທິີທີຖ່ືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 

ແລະ ເໝາະສົມໃນຂອບເຂດວຽກງານທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Aeon ແລະ ASSC. 

Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນອາດຈະ ມີການຂໃໍຫ ້ທ່ານສະໜອງຂໍມູ້ນດ່ັງຕໍ່ໄປນີໃ້ຫ ້

ໃນກໍລະນທີີ່ຜູ້ໃຊນ້ໍາໃຊສ້າຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດ. 
(1) ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍກົງຈາກຜູ້ໃຊ ້

・ ອາຍຸຫລືວັນເດືອນປີເກີດ 



・ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ 
・ທີ່ຢູ່ອີເມວ 
・ຂໍມູ້ນອ່ືນໆເຊັ່ນລະຫດັຜ່ານທີ່ຈໍາເປັນໃນການກວດສອບຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຊ້ບນັຊ ີ

・ ຂໍ້ມູນທີ ່Aeon ຫຼື ASSC ໄດ້ກໍານົດຮບັເອົາໃນ Genba-Wise ຫຼືເວບໄຊທ ໌

・ຂໍມູ້ນອ່ືນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊທ້ີ່ AEON ຫຼ ືASSC ກໍານດົ 

(2) ຂໍ້ມູນອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ້

ກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ ້ນໍາໃຊ້ສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທຸລະກິດຢູ່ເທິງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ້ຫຼືວ່າ ອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖື, Aeon 

ຫຼື ASSC ອາດຈະມີການຕົວລະບອຸຸປະກອນຄອມພວິເຕີ້, ຕວົລະບຸອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖ ືແລະ ທີ່ຢູ ່IP. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງ Aeon ຫຼື ASSC ອາດຈະມີການຮັບຂໍ້ມູນອ່ືນໆທີ່ຜູ້ໃຊ້ເລືອກທີ່ຈະໃຫ້, ເຊັນ່ວ່າ 

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ປະເພດອຸປະກອນ, ເບີໂທລະສັບ, ປະເທດແລະຊືຜູ້່ໃຊ ້

ຫຼືທີຢູ່່ອີເມວຕ່າງໆ. 
(3) ຂໍ້ມູນສະຖານທີ ່

Aeon ຫຼ ືASSC ອາດຈະມີການຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ປະຈຸບນັຂອງຜູ້ໃຊ້ ໃນກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ 

ນໍາໃຊ້ສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດຢູ່ເທິງອຸປະກອນຄອມພວິເຕີ ້ແລະ ອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖ ືແລະ 
ອະນຸຍາດໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຢູ່ທີນ່ັ້ນ. 

(4) ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງຜູ້ໃຊ ້

Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນອາດຈະມີການຮບັເອົາ ຫຼ ືເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ ້Aeon ຫຼ ືASSC ໂດຍກົງ 

ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງຜ່ານການບໍລິການຂອງພາກສ່ວນບຸກຄນົທີສາມທີ່ສະໜອງສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ 

ໃນຕອນທີ່ຜູ້ໃຊນ້ໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງ Aeon ຫຼື ASSC. 

ນອກຈາກນີ້ຍັງອາດຈະມີການຮບັເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການນໍາໃຊ້ຂອງສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງຜູ້ໃຊ້, 

ແລະ ການພົວພັນກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ອ່ືນໆ. 
(5) ໜ້າທີ່ການສ່ືສານ 

ໃນກໍລະນທີີ່ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມກິດຈະກໍາບາງຢ່າງ ທີ່ສ່ືສານແລະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບຜູ້ໃຊ້ອ່ືນ (ລວມທັງຂໍ້ຄວາມ, 

ໂປຼຢາຍຜູ້ໃຊ້, ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ສຽງ, ວີດີໂອ, ແອັບພີເຄຊັ່ນແລະເນືອ້ຫາຂໍ້ມູນອ່ືນໆ) 



ໃນສາຍດ່ວນຄູ່ຮວ່ມທລຸະກິດ , Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນອາດຈະມີການບັນທຶກແລະເກັບຮັກສາ Archive 

ຮວບຮວມຂໍມູ້ນກ່ຽວກັບການສ່ືສານເຫຼົ່ານີໄ້ວ້. 

(6) ການໄດ້ຮບັຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂດຍໃຊ ້cookies 

ໃນຕອນທີ່ເຂົ້າ ສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທລຸະກິດ , Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນຈະຮັບເອົາຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກສະເພາະດ່ັງລຸ່ມນີ້. AEON ແລະ ASSC 

ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ເປັນຕົວແທນດັ່ງກ່າວແມ່ນ, ໃຊ້ຟາຍບັນທຶກ ແລະເຕັກນິກການຕິດຕາມເພື່ອຮບັເອົາ ແລະ 

ວິເຄາະ cookies, ທີຢູ່່ IP, ປະເພດອຸປະກອນ, ຕວົລະບຸອຸປະກອນມືຖື, ປະເພດຂອງ browser, ພາສາ 

browser, ໜ້າອ້າງອີງ ແລະ ໜ້າອອກ,ປະເພດ platform, ຈໍານວນຄັ້ງຂອງການກົດ, ຊື່ໂດເມນ, ໜ້າເລນດ້ິງ, 

ຈໍານວນການເຂົ້າເບິ່ງໜ້າເວບໄຊທ໌ ແລະ ລໍາດັບການເບິ່ງໜ້າ ເວບໄຊທ,໌ ແຕ່ລະໜ້າຂອງURL , ເວລາການເບິ່ງໜ້າ 

ສະເພາະ, ສະພາບການຂອງແອັບຫຼືເວັບໄຊທ໌, ແລະວັນເວລາທີດໍ່າເນີນກິດຈະກໍາ ໃນແອັບຫຼືເວບໄຊທ໌ ຂອງASSC. 

ອາດຈະມີການເຊື່ອມໂຍງຂໍມູ້ນເຫຼົ່ານີ້ກັບເລກIDຂອງຜູ້ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການນໍາໃຊ້ພາຍໃນ. ນອກຈາກນີ້, ASSC 

ແມ່ນອາດຈະມີການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກອ່ືນທີ່ລວມມີ Tracking pixel 

ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂຄສະນາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ ໂດຍ ( i) beacons 

ເວັບໄຊທ໌ສໍາລັບຢືນຢັນວ່າມີໜ້າເວບັສະເພາະໃດໜຶ່ງຫຼືບໍ ່ຫຼືວ່າໄດ້ມີການເປີດເບິ່ງອີເມວແລ້ວຫຼບືໍ່,  ( ii) 

ການສະໜອງໂຄສະນາໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊເ້ທິງເວບັໄຊທ໌ທີ່ກໍານົດບ່ອນຕິດຕັ້ງໃໝ່, 

ຍົກເວັ້ນຜູ້ໃຊ້ທີມີ່ຢູ່ຈາກຂໍ້ຄວາມໂປຼໂມດສະເພາະ. 
(7) ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາໂດຍການເຊື່ອມໂຍງກັບການບລິໍການພາຍນອກ 

ອີງຕາມ ID ທີ່ຜູ້ໃຊ້ໃຊບ້ໍລິການພາຍນອກ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການບໍລິການພາຍນອກດ່ັງກ່າວ, 

ຜູ້ໃຊ້ແມ່ນອາດຈະໄດ້ຮບັຂໍມູ້ນທີ່ພາກສ່ວນຮວ່ມມືອະນຸມັດໃຫ້ເປີດເຜີຍ. 
3 ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນສ່ວນຕວົ 



 ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຜູ້ໃຊ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນທາງ Aeon ແລະ ASSC 

ຈະໃຊພ້າຍໃນຂອບເຂດຂອງຈຸດປະສົງຕໍ່ໄປນີ ້ຫຼືວ່າ 

ໃນຂອບເຂດຂອງຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊທ້ີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຈາກສະພາບການຮັບເອົາດ່ັງກ່າວ, ແລະ 

ຈະບໍນ່ໍາໃຊໃ້ນຈຸດປະສົງອ່ືນ ຍົກເວັນ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີການເຫນັດີຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, 

ກໍລະນີທີຖ່ືກກໍານົດໄວ້ຕ່າງຫາກໃນຂໍ້ຕົກລົງການນໍາໃຊ້ແອັບພີເຄຊັນ່ ຫຼືວ່າ ກໍລະນີທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ. 

(1) ຈຸດປະສົງຂອງການນํາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານ, ຮ້ານຄ້າ, 

ຫ້ອງການແລະສະຖານທີອ່ື່ນໆ  

・ການສໍາຫຼວດ, ວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ 

・ການເກັບກາໍຂໍມູ້ນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຢູ່ບອ່ນເຮັດວຽກ 
・ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ 
・ ການສະໜອງຜົນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ 
・ ຄํາແນະນํາກຽ່ວກັບການປະພຶດຂອງພະນັກງານ 
・ ການສ່ືສານທີ່ເໝາະສົມແລະລາບລື່ນກບັຜູ້ຊົມໃຊ້ 

(2) ຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ກ່ຽວກັບ ອງົການຈັດຕ້ັງທີ່ຜູ້ໃຊ້ສັງກັດຢູ່ (ເຊ່ິງຕ່ໍໄປແມ່ນເອີ້ນວ່າ “ອົງການສັງກັດ”), 

ຄູ່ຮ່ວມທລຸະກິດດ່ັງກາ່ວ (ເຊ່ິງຕ່ໍໄປແມ່ນເອີ້ນວ່າ “ຄູ່ຮ່ວມທລຸະກິດ”) ແລະບລໍິສັດອື່ນໆໃນທຸລະກິດດຽວກັນ 
(ເຊ່ິງຕ່ໍໄປແມ່ນເອີ້ນວ່າ “ບລໍິສັດອືນ່ໆໃນທຸລະກິດດຽວກັນ ").)   

・ ການສํາຫຼວດ, ວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະ ສະພາບແວດລອ້ມການເຮັດວຽກຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງຜູ້ໃຊ້ 

・ການເກັບກາໍຂໍມູ້ນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງຜູ້ໃຊ້ 
・ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຢູ່ບອ່ນເຮັດວຽກຂອງຜູ້ໃຊ້ 
・ ການສະໜອງຜົນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ 
・ ຄํາແນະນํາກຽ່ວກັບການປະພຶດຂອງຄູ່ຮ່ວມທລຸະກິດ 
・ ແຈ້ງການແລະລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການລັດຖະບານແລະອງົການຈັດຕ້ັງທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ 
・ການສ່ືສານທີ່ເໝາະສົມແລະລາບລື່ນ 
・ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວາລະສານແລະເວບໄຊທ໌ຕ່າງໆ 

4 ການມອບໝາຍ 

 Aeon ແລະ ASSC ອາດຈະມີການມອບໃຫ້ກັບບລິໍສັດຫຸ້ນສ່ວນຈັດການກັບຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, 

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ມອບໝາຍ ແມ່ນ ຖືກ 
ຈໍາກັດຢູ່ໃນຂໍ້ມູນຕໍ່າສຸດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອດໍາເນີນວຽກງານທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ສໍາເລັດ. 



5 ການສະໜອງພາກສ່ວນບຸກຄນົທີສາມ 

 Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນຈະບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົໃຫ້ກັບພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມ 

ຍົກເວັ້ນກໍລະນີມີການເຫນັດີລ່ວງໜ້າຂອງຜູ້ໃຊ້ ຫຼ ືຕາມການອະນຍຸາດຂອງກົດໝາຍ (ຍົກເວັນ້ບ່ອນມອບໝາຍ). 
6 ການໃຊ້ຮວ່ມກັນ 

  ກໍລະນີທີໃ່ຊ້ຮວ່ມກັບຜູ້ທີ່ກํານດົຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ,Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ 

ຫຼືວາງໄວໃ້ນສະພາບທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮູ້ໄດ້. 
7 ການໂອນຂໍ້ມູນ 

⑴ Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນອາດຈະມີການສ່ົງຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົຈາກປະເທດຕ່າງໆນອກຈາກຍີ່ປຸ່ນໄປ 

ຫ້ອງການ ASSC ພາຍໃນປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. ການໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈາກໂຮງງານ, ຮ້ານຄ້າ, 

ຫ້ອງການແລະສະຖານທີອ່ື່ນໆພາຍໃນປະເທດແລະເຂດທ້ອງຖ່ິນພາຍໃນ EU ແລະອັງກິດໄປທີ່ຫ້ອງການຂອງ 

ASSC ໃນປະເທດຍ່ີປຸ່ນແມ່ນອີງໃສ່ການຮັບຮອງຄວາມພຽງພໍທີ່ຍ່ີປຸ່ນໄດ້ຮັບ. 

(2) ໃນຕອນທີA່eon ແລະ ASSC 

ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົທີ່ໄດ້ຮບັການສະໜອງໂດຍອີງໃສ່ການຮັບຮອງຄວາມພຽງພໍຈາກ ພາຍໃນປະເທດ EU ຫຼ ື

ອັງກິດ ໃຫ້ກັບພາກສ່ວນບຸກຄົນທສີາມທີ່ຢູຕ່່າງປະເທດ, ຍົກເວັນ້ໃນກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້ (1) ເຖິງ (3), 

ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກຜູ້ກ່ຽວວ່າເຫັນດີອະນຸມັດໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສ
າມທີ່ຢູ່ຕາ່ງປະເທດລ່ວງໜ້າ 
ພາຍຫຼັງທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບບ່ອນຍ້າຍທີຈ່ໍາເປັນໃນການດໍາເນີນການພຈິາລະນາກ່ຽວກັບການເຫັນດີຂອງຜູ້ກ່
ຽວ. 

① ກໍລະນີທີ່ພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມດ່ັງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດທີລ່ະບໄຸວ້ໃນກົດລະບຽບເປັນປະເທດທີມ່ີລະບົບປົກປ້
ອງຂໍມູ້ນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກຮັບຮູ້ວ່າຢູ່ໃນລະດັບມາດຕະຖານດຽວກັນກບັປະເທດຍ່ີປຸ່ນໃນດ້ານການປົກປອ້ງສິດແລະ
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. 

② ກໍລະນີທີ່ຮ່ວມມືຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ 

ດ້ວຍວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ (ສັນຍາ, 

ການຕັດສິນທີ່ມີແຮງຜູກມັດຂອງຮູບແບບດ່ັງກ່າວ ຫືຼວ່າ ການຈັດການຜູກມັດອື່ນໆໃນກຸ່ມບໍລິສັດ) 
ກ່ຽວກັບການຈັດການຂໍມູ້ນສ່ວນຕົວໂດຍພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມ 
ລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການຈັດການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະພາກສ່ວນທສີາມທີ່ຮັບເອົາການສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ 



③ ກໍລະນີທີຖືກແຕ່ລະວັກຂອງຂໍທ້ີ1ມາດຕາທີ23ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປກົປອ້ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ 
8 ການຄຸ້ມຄອງຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົ 
(1) ການຮບັປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເນື້ອໃນຂໍມູ້ນ 

 ສໍາລັບຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົ, Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນຈະພະຍາຍາມລົບຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົດ່ັງກ່າວອອກ ໃນກໍລະນທີີ່ 

ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃຊ ້ຄຽງຄູ່ກັບ ການຮັກສາເນື້ອໃນໃໝ່ລ່າສຸດ ແລະ ຖືກຕ້ອງ 
ພາຍໃນຂອບເຂດທີຈ່ໍາເປັນໃນການບັນລຸຈດູປະສົງ. 

(2) ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ 

 Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນໃຊມ້າດຕະການທີ່ຈາໍເປັນແລະ ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນການຮົວ່ໄຫຼ, 

ການສູນເສຍຫຼຄືວາມເສຍຫາຍຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອ່ືນໆ. 
(3) ການຊີນ້ໍາພະນັກງານ 

 Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຊາບຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການຈັດການຂໍມູ້ນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງ, 

ພ້ອມທັງໃຫ້ການສຶກສາອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມແລະໃຫ້ການຊີນ້ໍາທີຈ່ໍາ 
ເປັນແລະເໝາະສົມໃນເວລາຈດັການຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົກັບພະນັກງານ. 

(4) ການຊີນ້ໍາຜູ້ຮບັເໝົາ 

 ໃນກໍລະນີທີ່ມອບໝາຍການຈດັການຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົ, Aeon ແລະ ASSC 

ແມ່ນຈະແຕ່ງຕັ້ງເອົາບໍລິສັດໃນກຸ່ມທີ່ມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມໃຫຜູ້້ຮບັເໝົາ ແລະ 
ຊີ້ນໍາຜູ້ຮບັເໝົາທີ່ຈໍາເປັນແລະເໝາະສົມ. 

9 ພືນ້ຖານໃນການປະມວນ 

Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນຈະຮວບລວມ ແລະ ນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນສ່ວນຕວົໃນກໍລະນຕີໍ່ໄປນີ້ເທົ່ານັ້ນ. 

ພື້ນຖານດ້ານກົດໝາຍແມ່ນມີດ່ັງຕໍໄ່ປນີ້. 
(1) ກໍລະນທີີ່ຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ການຕົກລົງເຫັນດີຕໍ່ການປະມວນຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົຂອງຕນົເອງ. 
(2) ກໍລະນສີະໜອງການບໍລິການສາຍດ່ວນຄູຮ່່ວມທຸລະກິດ ແລະ ເຫນັວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງປະມວນ 
ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ.້ 

(3) ກໍລະນທີີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະມວນ ເພື່ອປະຕບິັດຕາມພັນທະທາງກົດໝາຍທີ ່Aeon ຫຼ ືASSC ຄວນປະຕິບັດຕາມ . 

(4)ກໍລະນີທີຈ່ໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະມວນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີຖ່ືກຕ້ອງທີ່ຖກືຮຽກຮ້ອງຈາກ 

 Aeon, ASSC ຫຼືພາກສ່ວນທີສາມ “ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ” ແມ່ນໝາຍເຖິງອາດຈະໃຊ້ຂໍມູ້ນສ່ວນຕົວເພື່ອ 

ປະຕບິັດ ຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊມ້າດຕາທ ີ3 ແລະ 



ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງການປະຕິບດັຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້. ແຕວ່່າ, 

ສິດພື້ນຖານແລະສິດເສລີພາບທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົຂອງກໍລະນີແມ່ນຜູ້ໃຊ້ 
ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍເປັນຂໍມູ້ນຫຼກັ ແມ່ນຈະຍົກເວັ້ນກໍລະນີບລິູມະສິດ ສິດດ່ັງກ່າວ. 

(5)ກໍລະນີທີຈ່ໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະມວນໃນການປະຕບິັດວຽກງານເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມຫຼ ື

ການປະຕິດບັດສິດທາງກົດໝາຍທີໄ່ດ້ຮັບຈາກAeon ຫຼື ASSC. 

10 ການຮບັເອົາທີ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົທີ່ເກັບຮັກສາໄວ ້
(1) 
ໃນກໍລະນທີີ່ມີການຮ້ອງຂໃໍຫ້ແຈ້ງຈດຸປະສົງການນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນສ່ວນຕວົທີເ່ກັບຮັກສາໄວ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼຕືົວແທນແມ່ນຈະຮີບແ
ຈ້ງໃຫທ້່ານຊາບໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊາ້ໃດໆ ຍົກເວັນ້ໃນກໍລະນີດ່ັງຕໍ່ໄປນີ.້ 

A. ກໍລະນີທີ່ຈດຸປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົທີ່ເກັບຮັກສາໄວທ້ີ່ລະບຸຜູ້ໃຊຈ້ະແຈ້ງ 

B. ກໍລະນີມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍຊ່ີວິດ, ຮ່າງກາຍ, 

ຊັບສິນຫຼືສິດແລະຜົນປະໂຫຍດອ່ືນໆຂອງຜູ້ໃຊຫ້ຼືພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມ 

C. ກໍລະນີມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຂດັຂວາງສິດຫຼືຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ Aeon ຫຼ ືASSC 

D. ກໍລະນີທີ່ອົງການລັດຖະບານ ຫຼ ື

ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິນ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮວ່ມມືໃນການປະຕບິັດວຽກງານທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດ ແລະ 
ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ການປະຕບິັດວຽກງານດ່ັງກ່າວ 

(2) 
ໃນກໍລະນທີີ່ມີການຮ້ອງຂໃໍຫ້ແຈ້ງຈດຸປະສົງການນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນສ່ວນຕວົທີເ່ກັບຮັກສາໄວ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼຕືົວແທນແມ່ນຈະຮີບແ
ຈ້ງໃຫທ້່ານຊາບໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊາ້ໃດໆ ຍົກເວັນ້ໃນກໍລະນີດ່ັງຕໍ່ໄປນີ.້ 

A. ກໍລະນີມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍຊ່ີວິດ, ຮ່າງກາຍ, 

ຊັບສິນຫຼືສິດແລະຜົນປະໂຫຍດອ່ືນໆຂອງຜູ້ໃຊຫ້ຼືພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມ 

B. ກໍລະນີມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຂັດຂວາງຢ່າງໃຫຍຫ່ຼວງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ Aeon ຫຼ ືASSC 

ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

C. ກໍລະນີລະເມີດກົດໝາຍ 

(3) ກໍລະນທີີ່ຜູ້ໃຊ້ຫລືຕົວແທນດ່ັງກ່າວຮ້ອງຂໍໃຫ້ແກ້ໄຂ, ເພີ່ມເຕີມ, ຫຼືລຶບຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົທີຖ່ືກເກັບຮັກສາໄວ້, 

ແມ່ນຈະດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ ແລະ ດໍາເນນີການຕອບສະໜອງຢ່າງເໝາະສົມໂດຍອີງໃສ່ຜົນ ແລະ ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຊ້  



ໂດຍທີບ່ໍ່ມີການຊັກຊ້າ. 

(4) ກໍລະນທີີ່ຜູ້ໃຊ້ຫລືຕົວແທນດ່ັງກ່າວຮ້ອງຂໍໃຫ້ຢຸດຫຼືລຶບຂໍມູ້ນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບໄວ້, 

ແລະຖ້າເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າມີເຫດຜົນສໍາ ລັບການຮ້ອງຂ,ໍ ແມ່ນຈະດໍາເນີນການຕອບສະໜອງທີ່ເໝາະສົມ. 

(5) ກໍລະນທີີ່ຜູ້ໃຊ້ຫລືຕົວແທນດ່ັງກ່າວຮ້ອງຂໍໃຫ້ຈໍາກັດການປະມວນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້, 

ແມ່ນຈະດໍາເນີນການຕອບສະໜອງທີ່ເໝາະສົມ. 
(6) ກໍລະນທີີ່ຜູ້ໃຊ້ ຫຼືຕວົແທນດ່ັງກ່າວຮ້ອງຂໍໃຫ້ສ້າງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ທົວ່ໄປ ຫຼືວ່າ 

ຮັບເອົາດ້ວຍຮູບແບບທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ, ແມ່ນຈະດໍາເນີນການຕອບສະໜອງທີ່ເໝາະສົມ. ນອກຈາກນັນ້, 

ຜູ້ໃຊ້ຫລືຕົວແທນດ່ັງກ່າວແມ່ນມີສິດທີ່ຈະຍ້າຍຂໍມູ້ນດ່ັງກ່າວໄປຫາຜູ້ບລິໍການຄົນອ່ືນໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍມີ່ການແຊກແຊງຈາກ 

Aeon ຫຼ ືASSC. 

(7) 
ກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊຫ້ຼືຕວົແທນດ່ັງກ່າວຟ້ອງການກໍາຈັດຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົຂອງຕົນເອງທີ່ອີງຕາມຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະມວນລັບ

ຈຸດປະສົງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາໍທີ່ຖືກຮ້ອງຂໍຈາກ Aeon, ASSC ຫຼພືາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມ 

ແມ່ນຈະດໍາເນີນການຕອບສະໜອງທີ່ເໝາະສົມ. 
(8) ຜູ້ໃຊເແມ່ນບໍ່ມີສິດຕັດສິນໂດຍອີງໃສ່ການປະມວນອັດຕະໂນມັດ ເຊັ່ນການຈັດຟາຍຕ່າງໆ 
ທີ່ສ່ົງຜົນກະທບົທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ ້ແລະ ນໍາຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫວຼງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊດ່ັ້ງກ່າວເຊັ່ນດຽວກັນ.  
(9) ໃນກໍລະນຂີອງການຮ້ອງຂຂໍອງຂໍ້ທ ີ8 ກ່ອນໜ້ານີ ້ແມ່ນກະລຸນາ 
ຕິດຕໍ່ມາຫາປ່ອງບໍລິການຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນຂໍ້ທ ີ13. 
ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຕອບສະ ໜອງຄໍາຮ້ອງຂໍຈາກຜູ້ໃຊ ້ແລະ 
ຈະເກັບຮັກສາໄວຢ່້າງເຂັ້ມງວດ. ກະລຸນາຮບັຊາບວ່າໃບເກັບເງິນ ແລະເອກະສານທີຕ່ິດຄດັມາ ແມ່ນຈະບໍ່ຖກືສ່ົງຄືນ. 

11 ກ່ຽວກັບຂໍມູ້ນແປຮບູທີ່ບໍ່ລະບຊຸື່ 

Aeon ແລະ ASSC ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ລະບຊຸື່ທີຖ່ືກແປຮບູດ້ວຍວິທີການທີ່ເໝາະສົມ 

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສາມາດຈໍາແນກສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຟ້ືນຟູຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົໄດ້ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບການນໍາໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະ, ວໄິຈ, 

ສໍາຫວຼດຕ່າງໆ , ອາດຈະມີການສະໜອງໃຫຂ້ໍ້ມູນດ່ັງກ່າວນີໃ້ຫ້ກັບພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ອະທບິາຍແຈງ້ເລ່ືອງຂໍມູ້ນການປະມວນທີບ່ໍ່ລະບຸຊື່. 

ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົທີ່ໄດ້ຮບັການສະໜອງໂດຍອີງຕາມການຮບັຮອງຄວາມພຽງພໍຈາກຂົງເຂດປະເທດ EU 



ຫຼືປະເທດອັງກິດ, ຈະບໍ່ມີໃຜສາມາດຈໍາແນກບຸກຄົນທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ຄນືໄດ້ ຍ້ອນວ່າ  ASSC 

ໄດ້ລຶບຂໍ້ມູນວທິີການແປຮບູຕ່າງໆອອກ 
(ເລ່ືອງລະບທຸີ່ລຶບອອກຈາກຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົທີ່ໃຊ້ການສ້າງຂໍມູ້ນການແປຮູບທີ່ບໍ່ລະບຊຸື່ ແລະ 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃສ່ສັນຍາລັກຈາໍແນກປະເພດບຸກຄນົແລະວິທີການແປຮູບ 
(ຈໍາກັດສະເພາະແຕຂ່ໍ້ມູນສ່ວນຕວົດ່ັງກ່າວທີ່ສາມາດກູ້ກັບຄືນໂດຍການນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນດ່ັງກ່າວນັນ້). 
ລາຍການຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລວມຢູ່ໃນຂໍ້ມູນການແປຮບູທີບ່ໍ່ເປີດເຜີຍຊືທ່ີ່ສະໜອງໃຫ້ແລະວທິີການໃຫຂ້ໍ້ມູນການ
ແປຮູບທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ແມ່ນມີຄືດ່ັງຕໍໄ່ປນີ້. 
(1) ຂໍມູ້ນການແປຮູບທີບ່ໍ່ລະບຸຊືທ່ີສ້່າງຂຶນ້ 
  ຂໍ້ມູນ ເຊັນ່ເພດແລະອາຍຕຸ່າງໆ 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງການປຶກສາ 
(2) ຂໍມູ້ນການແປຮູບທີບ່ໍ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມ 

(i) ລາຍການຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົທີລ່ວມຢູ່ໃນຂໍມູ້ນການແປຮູບທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນບຸກຄົນທີສາມ 

ຂໍ້ມູນ ເຊັນ່ເພດແລະອາຍຕຸ່າງໆ 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງການປຶກສາ 

(ii) ວທິີການສະໜອງຂໍ້ມູນການແປຮູບທີ່ບໍ່ອອກຊື ່

  ສະຫນອງໃຫ້ ໂດຍຜ່ານເຊີບເວີ້ທີທ່ํາການຄຸມ້ຄອງການເຂົ້າຢ່າງເໝາະສົມ, ອີເມວສ່ວນບຸກຄົນ, ຫືູ 

ໄປສະນີ / ຂົນສ່ົງ 

 

12 ໄລຍະເວລາການຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕວົ 

Aeon ຫຼ ືASSC ແມ່ນຈະເກັບຮກັສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ຕາບໃດເທົ່າທີຜູ້່ໃຊ້ມີບັນຊີ. Aeon ຫຼ ືASSC 

ອາດຈະມີການຮັກສາຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜູ້ໃຊ້ອີງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ 

ເພື່ອຈຸດປະສົງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພແລະປ້ອງກັນການສ້ໍໂກງ, ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຮບັຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຶບບັນຊີແລ້ວກ່ໍຕາມ. 

13 ປ່ອງບໍລິການສອບຖາມຕ່າງໆແລະການປະມວນການຮ້ອງທຸກ 

 ສະມາຄົມ The Global Alliance for Substainable Supply Chain 

 ຫ້ອງການໂທລະສັບສາຍດ່ວນຄູ່ຮ່ວມທລຸະກິດ Aeon 

〒 : 211-0006  



1-6 53-7 Marukodori, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa Fujiwa City Corp 

Shinmaruko Room No. 202  

ໂທ: 0120-916-429 (ຕວົແທນ) 
ຊົ່ວໂມງຮັບໂທລະສັບ: 9: 00 ເຖິງ 1 7:00 

(ແຕ່ຍົກເວັ້ນ ວັນເສົາ, ວັນອາທິດ, ວັນພັກແຫ່ງຊາດແລະວັນພັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່). 

ອີເມລ: voice_ aeon@g-assc.org 

 

14 ກ່ຽວກັບການປັບປຸງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕວົ 

 Aeon ແລະ ASSC ແມ່ນອາດຈະມີການທບົທວນເນື້ອໃນຂອງນະໂຍບາຍນີ້ໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ 

ປ່ຽນແປງໃໝ່ຕາມຄວາມຈໍາ ເປັນ. ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ, 

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບບັປັບປຸງຈະຖືກນໍາໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ພມິເຜີຍແຜ່ສະບບັດັດແກ້. 

 

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທ1ີ5 ເດືອນ ທນັວາ , ປີ 2021 

 


