คําชีแ้ จงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและคําชีแ้ จงนโยบายความเป็ นส่วนตัว ("คําชีแ้ จง") ของ
คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส
เราสญญาว่
ั
าจะปฏิบติั ตามขอกาหนดของกฎหมายขอ
้ ํ
้ มลส
ู ว่นบคุคล (ความเป็ นสว่นตวั) (Cap 486,
กฎหมายของฮ่องกง) ("PD (P) O") ในการทาเช่
ํ นนนั้ เราจะดาํเนินการตามขนั้ตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
มนใจว่
่ ั ามีการปฏิบติั ตาม PD (P) O โดยพนกังานของเราทกุคนตามมาตรฐานความปลอดภยัและการ
รกัษาความลบัท่กี าํหนด

การรวบรวมและการใช้ขอ้มูล
เราอาจรวบรวมขอ้มลูสวน
่ บคุคล ("ขอ้มลูส่วนบุคคล") ที่เกี่ยวขอ้งกับท่านเมื่อท่านทาํการสอบถามหรือ
รอง
้ เรียน ส่งแบบฟอรม์รอง
้ เรียนไปยังคณะกรรมาธิการเพ่ือความเท่าเทียมทางโอกาส (EOC) เขาร
้ วม
่ งาน
ของเราหรือสื่อสารกบัเรา หากไม่มีการใหข้อ้มลส
ู ว่นบคุคลที่จาํเป็ น เราอาจไม่สามารถดาเ
ํ นินการ
เกี่ยวกับการสอบถาม การรองเรี
้ ยนของท่านหรือใหหรื
้ อดาเนิ
ํ นการต่อเพอใหบรการแก่
่ื ้ ิ
ท่าน
เราอาจใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนีเ้ ป็ นครัง้ คราว:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

ดําเนินการ และติดตามตามข้อสอบถามและร้องเรียนของท่าน
ดําเนินการตามกฎหมาย
การปรับปรุงและตรวจสอบบริการของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการของเรา
ทําการสํารวจเพื่อปรับปรุงการบริการ
แจ้งต่อผูป้ ระกันของ EOC เกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือแก้ต่างข้อเรียกร้องที่ท่านมีสว่ นเกี่ยวข้องใน
ฐานะคู่กรณี
ส่งข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ของเรา (ขึน้ อยู่กบั ความยินยอมของท่าน)
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบตั ิท่อี อกโดยหน่วยงานซึ่งมีอาํ นาจควบคุมหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ
วัตถุประสงค์อ่นื ๆ ที่ท่านเห็นชอบด้วย และ
วัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

การใช้คุกกี้
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราบันทึกการเข้าชมของท่านเป็ น "ฮิต" เท่านัน้ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน อย่างไรก็ตาม "คุกกี"้ จะถูกเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของ
ท่าน หากท่านได้เปิ ดใช้งานฟั งก์ช่นั ดังกล่าว "คุกกี"้ เป็ นข้อมูลชิน้ หนึ่งที่สง่ มาจากเว็บไซต์ในขณะที่ท่าน
เรียกดูเว็บไซต์ คุกกีจ้ ะบันทึกความชอบของท่านและเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน เราจะไม่ใช้คกุ กี ้
เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถปิ ดการใช้งานคุกกีบ้ นเว็บเบราว์เซอร์ของท่านได้ แต่

ถ้าท่านปิ ดการใช้งานคุกกี ้ ท่านอาจไม่สามารถใช้คณ
ุ สมบัตพิ ิเศษบางอย่างในเว็บไซต์ของเราได้ เช่นการ
เลือกภาษาที่ตอ้ งการ

ความปลอดภัยของข้อมูลและการเปิ ดเผย
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดเป็ นความลับ แต่อาจเปิ ดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
บุคคลประเภทต่อไปนีห้ รือหนึ่งในนัน้ (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกฮ่องกง) เป็ นครัง้ คราวตามวัตถุประสงค์ท่ี
ระบุไว้ขา้ งต้น:
a. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของท่าน การสอบถาม การยื่นคําร้อง และการร้องขอใช้
บริการของ EOC
b. ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญอื่น ๆ ที่เราให้มามีสว่ นร่วม
c. บุคคลที่กฎหมายหรือข้อบังคับกําหนดว่าเราต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบตั ิท่อี อกโดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจควบคุม หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือศาลหรือองค์กรตุลาการ และ
d. บุคคลที่เราต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายและมาตรการที่ดาํ เนินการโดยเราเพื่อ
ป้องกันหรือตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่น่าสงสัย

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อ่นื ๆ
เราได้เตรียมไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อ่นื ๆ เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดทราบว่าข้อความนีห้ มายถึง
เว็บไซต์ของเราเท่านัน้ และไม่ได้ครอบคลุมถึงเว็บไซต์อ่นื ๆ
หากท่านคลิกที่ไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อ่นื ๆ การปกป้องความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลและการเปิ ดรับ
คุกกีใ้ นเว็บไซต์อ่นื นัน้ ไม่ได้เป็ นความรับผิดชอบของเรา ท่านควรศึกษานโยบายความเป็ นส่วนตัวและ
แนวทางปฏิบตั ิของเว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้อง

การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้ PD (P) O โดยทั่วไปบุคคลมีสิทธิร์ อ้ งขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเขาและขอให้เราแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถกู ต้องของตนได้ การร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการแก้ไขใด ๆ ควรทํา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ Equal Opportunities Commission, 16/F., 41 Heung Yip Road, Wong
Chuk Hang, Hong Kong และส่งถึงบุคลากรดังต่อไปนี:้
a. ผูอ้ าํ นวยการ (บริการด้านการร้องเรียน) หรือหัวหน้าที่ปรึกษาด้านกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จดั ทําโดยพวกเขาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

b. ผอู้าน
ํ วยการ ฝ่ ายวางแผนองคก์รและบรกิารที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลส
ู ว่นบคุคลที่เก็บไวใ้นบนท
ั กึอ่ืน
ๆ ทัง้ หมด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 'นโยบายความเป็ นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลและวิธีปฏิบตั ิ'
เรามีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินการตามคําขอการเข้าถึงข้อมูล
คําชีแ้ จงนีเ้ ขียนเป็ นภาษาอังกฤษและคําแปลภาษาอื่น หากมีความแตกต่างหรือความขัดแย้งระหว่าง
ภาษาอังกฤษและฉบับที่แปลแล้ว ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษ

ปรับปรุงแก้ไขในเดือนกันยายน ค.ศ. 2020
คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส

