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กระบวนการเกี
ยวกบัระบบการแจ้งเบาะแส  

เครือบริษัท Plastic Omnium 

 

 

 
ตามขอ้กาํหนดของประมวลจรรยาบรรณ เครือบริษทั Plastic Omnium  

ซึ+งหมายความรวมถึงนิติบุคคลในทุกประเทศที+อยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมของบริษทั Plastic Omnium (ต่อไปจะเรียกว่า “เครือบริษทั” หรือ “Plastic 

Omnium”) ไดว้างระบบการแจง้เบาะแส (ต่อไปจะเรียกวา่ “ระบบ”) 

  ระบบเฉพาะนี= เปิดกวา้งสาํหรับผูแ้ทนและพนกังานของกลุ่มบริษทัรวมทั=งผูร่้วมงานภายนอกเป็นครั= งคราวของเครือบริษทั1   

(ต่อไปจะเรียกวา่ “ผูร่้วมงาน”) รวมทั=งผูมี้ส่วนไดเ้สียทั=งหมดของเครือบริษทั Plastic Omnium (อาทิ ซพัพลายเออร์ ลูกคา้ ฯลฯ)  

เพื+อกการแจง้ความผิดปกติที+เขา้ในขอบเขตการใชบ้งัคบัของระบบ  ผูร่้วมงาน และ/หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอื+นที+ใชง้านระบบนี=จะถูกเรียกรวมกนัวา่  

“ผูแ้จง้”  

 

เอกสารฉบบันี=ประกอบดว้ยขอ้มูลสารสนเทศที+เเกี+ยวกบัการปฏิบติัตามระบบ   

ท่านสามารถดูเอกสารนี= ไดที้+อินทราเน็ตของเครือบริษทัหรือจะไดรั้บเอกสารนี= โดยทุกวิธีการก่อนเริ+มตน้ภาระหน้าที+ของตนภายในเครือบริษทั  

นอกจากนี=  ท่านยงัสามารถดูเอกสารนี=ไดที้+เวบ็ไซตข์องเครือบริษทั Plastic Omnium เช่นกนั 

 

การใชง้านระบบถือเป็นทางเลือก และ การจะไม่ใชง้านระบบนี= เพื+อแจง้พฤติกรรม  

ขอ้ร้องเรียนหรือการฝ่าฝืนที+สนันิษฐานวา่เขา้ในขอบเขตของระบบนี=จะไม่ถูกลงโทษ 

 

ขอบเขตการใช้บังคบัของระบบ 

 

ระบบนี= ช่วยใหส้ามารถแจง้เบาะแสที+ผูแ้จง้ไดรั้บทราบเป็นการส่วนบุคคลเกี+ยวกบัเรื+องต่อไปนี=   

� อาชญากรรม หรือ ความผิดทางอาญา 

� การฝ่าฝืนอยา่งรุนแรงและเห็นไดช้ดัซึ+งขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที+ประเทศฝรั+งเศสไดใ้หส้ตัยาบนัหรือใหค้วามเห็นชอบอยา่งถูกตอ้ง 

� การฝ่าฝืนอยา่งรุนแรงและเห็นไดช้ดัซึ+งการกระทาํฝ่ายเดียวขององคก์รระหวา่งประเทศตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที+มีการใหส้ตัยาบนั

อยา่งถูกตอ้ง 

� การฝ่าฝืนอยา่งรุนแรงและเห็นไดช้ดัซึ+งกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั 

� การคุกคามหรือความเสียหายอยา่งรุนแรงต่อสาธารณประโยชน ์

� การมีอยูข่องพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที+ตรงขา้มกบัประมวลจรรยาบรรณของเครือบริษทัในระดบัที+พฤติกรรมหรือสถานการณ์เหล่านี=

น่าจะมีลกัษณะเป็นการทุจริต (corruption) หรือ การใชอิ้ทธิพล (influence peddling) 

� ความเสี+ยงหรือการละเมิดอยา่งรุนแรงต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั=นพื=นฐาน ต่อสุขภาพและความปลอดภยัของบุคคล  

รวมทั=งต่อสิ+งแวดลอ้ม ซึ+งเป็นผลจากกิจกรรมของกลุ่มที+อยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคุมของกลุ่ม  

รวมทั=งกิจกรรมของผูรั้บจา้งช่วงหรือของซพัพลายเออร์ที+บริษทัมีความสมัพนัธ์อยา่งมั+นคงในเชิงพาณิชยด์ว้ย  

ทั=งนี= เมื+อกิจกรรมเหล่านี= เกี+ยวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ดงักล่าว 

 
ขอ้สงัเกต อยา่งไรกต็ามเบาะแสดงักล่าวไม่อาจเกี+ยวขอ้งกบัสิ+งที+เป็นความลบัทางการป้องกนัประเทศ ความลบัทางการแพทย ์หรือ  

ความลบัที+ไดรั้บจากความสมัพนัธ์ระหวา่งทนายความและลูกความ 

                                                      
1 ผูร่้วมงานภายนอกเป็นครั= งคราว ไดแ้ก่ คนกลาง พนกังานฝึกหัด ผูใ้ห้บริการซึ+ งไดรั้บมอบหมายให้งานเป็นการชั+วคราวภายในเครือบริษทั 
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การทาํงานของระบบ 
1. การเปิดใชง้านระบบ 

 

ในกรณีที+พบการไม่ปฏิบติัตามเรื+องที+กล่าวถึงในวรรคขา้งตน้  

ผูร่้วมงานตอ้งหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตนหรือผูบ้งัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตนก่อน   

 

หากการติดต่อกบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงหรือผูบ้งัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงอาจก่อใหเ้กิดอุปสรรค  

ผูร่้วมงานยงัมีวิธีการอื+นในการแจง้เบาะแสของตน  

ในการนี=  ผูแ้จง้สามารถแจง้เบาะแสของตนโดยใชแ้บบฟอร์มในภาคผนวกของเอกสารฉบบันี=  (มีให้บริการบนอินทราเน็ตของเครือบริษทัเช่นกนั) 

โดยส่งไปที+ ท่านเลขาธิการ (“ผูชี้=ขาด” (le Référent)) ผา่นช่องทางเฉพาะต่อไปนี=  

� ที+อยูอี่เมล:์ corporatesecretary.ethicsalert@plasticomnium.com 
� ที+อยูไ่ปรษณีย ์ส่งในซองปิดผนึกเป็นความลบั:  

 
Plastic  Omnium 

Alerte Ethique  
1, allée Pierre Burelle 
92593 Levallois Cedex France 

 

ผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ม่ใชง้านระบบในลกัษณะนิรนาม  โดยขอ้ยกเวน้  

การแจง้เบาะแสของบุคคลที+ประสงคจ์ะคงความนิรนามไวจ้ะไดรั้บการพิจารณาเฉพาะกรณีที+มีการแสดงใหเ้ห็นวา่ความรุนแรงของขอ้เทจ็จริงที+ระบุ 

ถึงและขอ้มูลที+เป็นปัจจยัมีรายละเอียดอยา่งพอเพียงเท่านั=น 

 

ผูแ้จง้เบาะแสตอ้ง 

� กระทาํในลกัษณะที+ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียและโดยสุจริต 

� ไดรั้บทราบเป็นการส่วนบุคคลถึงการฝ่าฝืนที+ถูกกล่าวโทษ (โดยไม่รวมถึงการกล่าวโทษโดยอาศยัข่าวลือ) 

� อาศยัมูลเหตุจากขอ้มูลสารสนเทศที+ทาํขึ=นในลกัษณะวตัถุวิสยัอนัเกี+ยวขอ้งโดยตรงกบัขอบเขตของระบบและมีความจาํเป็นอยา่งยิ+งตอ่ก

าร 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงที+ถูกกล่าวหาเท่านั=น 

� แนบเอกสารหรือขอ้มูลสารสนเทศที+จะสามารถพิสูจนข์อ้เทจ็จริงที+ถูกกล่าวหาไดม้าพร้อมกบัแบบฟอร์ม 

 

เมื+อไดรั้บเบาะแสแลว้ ผูชี้=ขาดจะแจง้เรื+องการไดรั้บเบาะแสแลว้ใหผู้แ้จง้ทราบทางอิเลก็ทรอนิกส์และ/หรือเป็นลายลกัษณ์โดยไม่ชกัชา้  

รวมถึงระยะเวลาสูงสุดที+จาํเป็นในการตรวจสอบการรับเบาะแสไวพ้ิจารณา (การตรวจสอบการรับไวพ้ิจารณาจะใชร้ะยะเวลาไม่เกิน g สปัดาห์) 

 

2. การพิจารณาเบาะแส  

 

� กระบวนการตรวจสอบการรับเบาะแสไวพ้ิจารณา 

ภายหลงัการตรวจสอบของผูชี้=ขาดแลว้  

ผูแ้จง้จะไดรั้บแจง้ใหท้ราบทางอิเลก็ทรอนิกส์และ/หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่เบาะแสของตนสามารถรับไวพ้ิจารณาไดห้รือไม่ ดงันี=  

- เบาะแสไม่สามารถรับไวพ้ิจารณาได ้  

ขอ้มูลที+เกี+ยวขอ้งกบัการแจง้เบาะแสถูกทาํลายทนัทีหรือเกบ็รักษาไวอ้ยา่งถาวรโดยไม่ชกัชา้ภายหลงัการทาํใหเ้ป็นนิรนาม 

-  เบาะแสสามารถรับไวพ้ิจารณาได ้ เบาะแสอยูภ่ายใตเ้งื+อนไขการพิจารณา และ  
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การสืบสวนจะกระทาํโดยการรวบรวมโดยเฉพาะอยา่งยิ+ง เอกสาร ขอ้มูล และ ขอ้มูลสารสนเทศที+จาํเป็นต่อการพิจารณานี=  

 

� การสืบสวน 

ในการปฏิบติัหนา้ที+สืบสวน ผูชี้=ขาดรับประกนัดงันี=  

� การเกบ็รักษาเป็นความลบัซึ+งขอ้มูลและขอ้มูลสารสนเทศทั=งหมดที+ไดรั้บหรือถูกใชง้านตามกรอบภาระหนา้ที+การสืบสวนของตน  

� ยกเวน้ในกรณีที+กฎหมายกาํหนดใหส่้งมอบขอ้มูลสารสนเทศดงักล่าว 

� การวิเคราะห์เชิงลึกซึ+งขอ้มูล ขอ้มูลสารสนเทศ หรือ เอกสารที+ใชเ้ป็นฐานในการกาํหนดการดาํเนินการของตน 

� การพิจารณาตามกระบวนการที+เพียงพอซึ+งขึ=นอยูก่บัพฤติการณ์และอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินการโดยอิสระตลอดเวลา 

 

เพื+อรับประกนัวา่การสืบสวนจะกระทาํอยา่งสมบูรณ์และผลการสืบสวนมีเหตุผลสนบัสนุน  

ผูชี้=ขาดสามารถใหผู้อ้าํนวยการหน่วยงานที+มีสมรรถภาพตามที+เป็นจาํเป็นเขา้มีส่วนร่วมได ้   

 

 

ในกรณีที+ผูชี้=ขาดไม่พิจารณาการรับเบาะแสไดรั้บไวพ้ิจารณาภายในระยะเวลา g สปัดาห์ ผูแ้จง้เบาะแสสามารถเลือกที+จะติดต่อกบัหน่วยงานตุลาการ  

หน่วยงานปกครอง หรือ สมาคมวิชาชีพได ้ทั=งนี= ขึ=นอยูก่บัเรื+องที+ทาํการแจง้เบาะแส 

 

หากหน่วยงานที+กล่าวถึงขา้งตน้ไม่ทาํการพิจารณาภายในระยะเวลา 3 เดือน ผูแ้จง้สามารถเลือกที+จะเปิดเผยการแจง้เบาะแสของตนสู่สาธารณะได ้ 

โดยขอ้ยกเวน้ ในกรณีที+มีอนัตรายรุนแรงและชดัแจง้ หรือ ความเสี+ยงต่อความเสียหายอนัไม่อาจกลบัคืนสู่สภาพปกติได ้ 

ผูแ้จง้สามารถยื+นเบาะแสของตนโดยตรงต่อหน่วยงานตุลาการ หน่วยงานปกครอง หรือ  

สมาคมวิชาชีพที+เกี+ยวขอ้งแห่งใดแห่งหนึ+งหรือโดยพร้อมเพรียงกนั หรือ เปิดเผยเบาะแสของตนสู่สาธารณะ โดยไม่ใชง้านระบบ 

 

หลกัประกนัสําหรับผู้แจ้ง  
 

1. หลกัประกนัสําหรับผู้แจ้งเบาะแส  

� การเกบ็รักษาเป็นความลบัซึ�งอัตลกัษณ์ของผู้แจ้งเบาะแส 

เครือบริษทัจะดูแลใหมี้การเคารพการเกบ็รักษาอตัลกัษณ์ของผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบัโดยเคร่งครัดที+สุด   

ขอ้มูลที+ทาํใหส้ามารถระบุอตัลกัษณ์ของผูแ้จง้จะถูกเปิดเผยไดโ้ดยความยินยอมของผูแ้จง้เท่านั=น ยกเวน้การเปิดเผยต่อหน่วยงานตุลาการ 

 

ทุกบุคคลที+ใหค้วามช่วยเหลือผูชี้=ขาดตามกรอบของระบบตอ้งเกบ็รักษาขอ้มูลสารสนเทศเหล่านี=ไวเ้ป็นความลบัโดยเคร่งครัดที+สุด  

โดยเฉพาะอยา่งยิ+งขอ้มูลสารสนเทศเกี+ยวกบัอตัลกัษณ์ของผูแ้จง้ 

 

� การไม่ลงโทษ 

ผูแ้จง้ที+ไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงตามระบบซึ+งกระทาํโดยสุจริตและในลกัษณะที+ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่ถูกเลิกจา้ง ลงโทษ หรือ  

เลือกปฏิบติัไม่วา่ในลกัษณะใด และแมว้า่ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวจะปรากฏในภายหลงัวา่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่นาํไปสู่การดาํเนินการใดกต็าม 

 

ในทางกลบักนั หากมีการพิสูจนถึ์งการใชง้านระบบอยา่งไม่เหมาะสม ผูแ้จง้อาจจะเสี+ยงต่อการถูกลงโทษทางวินยัและการถูกดาํเนินคดีหากจาํเป็น 

 

2. หลกัประกนัสําหรับบุคคลที
ถูกแจ้งเบาะแส 

� ข้อมูลสารสนเทศของบุคคลที�ถกูแจ้งเบาะแส  

บุคคลที+ตกเป็นเป้าหมายของการแจง้เบาะแสจะไดรั้บแจง้ใหท้ราบโดยผูชี้=ขาดนบัตั=งแต่การบนัทึกขอ้มูลเกี+ยวกบับุคคลดงักล่าว  
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ไม่วา่โดยระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ ทั=งนี= เพื+อใหบุ้คคลนั=นสามารถทาํการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลเหล่านี=ดว้ยเหตุผลสนบัสนุนที+ชอบธรรม  

หากจาํเป็น 

 

เมื+อมาตรการคุม้ครองมีความจาํเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิ+งเพื+อป้องกนัการทาํลายหลกัฐานที+เกี+ยวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส  

ขอ้มูลสารสนเทศของบุคคลนั=นจะเขา้มาภายหลงัการออกมาตรการเหล่านี=   

 

ขอ้มูลสารสนเทศนี=จะถูกดาํเนินการโดยขอ้ความอิเลก็ทรอนิกส์และจะระบุโดยเฉพาะอยา่งยิ+งหน่วยงานที+เป็นผูรั้บผิดชอบระบบ ขอ้กล่าวหา  

หน่วยงานที+มีส่วนร่วมดาํเนินการสืบสวน รวมทั=งวิธีการใชสิ้ทธิเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มูล 

 

� การเกบ็รักษาอัตลกัษณ์ของบุคคลที�ถกูแจ้งเบาะแสไว้เป็นความลบั 

อตัลกัษณ์ของบุคคลที+ถูกแจง้เบาะแสจะถูกประมวลผลในลกัษณะที+เป็นการเกบ็รักษาเป็นความลบัโดยเคร่งครัด 

 

ดงันั=น  

ขอ้มูลที+ทาํใหส้ามารถระบุอตัลกัษณ์ของผูถู้กแจง้จะถูกเปิดเผยไดเ้มื+อมีการพิสูจนใ์หเ้ห็นถึงลกัษณะอนัเป็นมูลเหตุของเบาะแสแลว้เท่านั=น  

ยกเวน้การเปิดเผยต่อหน่วยงานตุลาการ 

 

3. การรวบรวมข้อมูลที
มลีกัษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาการเกบ็รักษา  

� การรวบรวมข้อมูลที�มีลกัษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

การรวบรวมเบาะแสนําไปสู่การประมวลผลอัตโนมัติของข้อมูลซึ+ งได้รับการบริหารจัดการโดยบริษัท Plastic Omnium Gestion 

ซึ+งเป็นบริษทัในเครือ มีสาํนกังานใหญ่ตั=งอยูที่+ jk boulevard Jules Carteret 69007 Lyonในฐานะผูรั้บผิดชอบการพิจารณา  

 

ตามกรอบของเบาะแส ขอ้มูลในหมวดหมู่ต่อไปนี= เท่านั=นที+จะถูกบนัทึก 

� อตัลกัษณ์ ตาํแหน่ง และ รายละเอียดการติดต่อของผูแ้จง้ (ยกเวน้ในกรณีเบาะแสนิรนาม) 

� อตัลกัษณ์ ตาํแหน่ง และ รายละเอียดการติดต่อของบุคคลที+เป็นเป้าหมายของเบาะแส 

� อตัลกัษณ์ ตาํแหน่ง และ รายละเอียดการติดต่อของบุคคลที+มีส่วนในการรวบรวมหรือการพิจารณาเบาะแส 

� ขอ้เทจ็จริงที+ถูกแจง้ 

� ขอ้มูลที+ถูกรวบรวมตามกรอบของการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงที+ถูกแจง้ 

� รายงานการดาํเนินการตรวจสอบ/การสืบสวน 

� การดาํเนินการต่อเกี+ยวกบัเบาะแส 

 

เครือบริษทัอาจจะจดัจา้งหน่วยงานภายนอกใหด้าํเนินขั=นตอนการพิจารณาเบาะแสทั=งหมดหรือบางส่วน  

โดยดูแลใหผู้รั้บจา้งช่วงเคารพมาตรการความปลอดภยัเฉพาะทั=งหมดเพื+อเกบ็รักษาขอ้มูลสารสนเทศไวเ้ป็นความลบั 

 

เค รือบริษัทจะไม่ดํา เนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที+ ถูกรวบรวมและประมวลผลตามกรอบของระบบออกไปนอกสหภาพยุโรป  

ขอ้มูลส่วนบุคคลที+โอนไปยงัประเทศที+สามจะนาํไปสู่การปฏิบติัตามหลกัประกนัอนัเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบัที+ใชบ้งัคบัอยูแ่ละการแจง้ให้บุค

คลที+เกี+ยวขอ้งทราบ 

 

ผูแ้จง้สามารถยื+นขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลแห่งประเทศฝรั+งเศส (“CNIL”)  

สาํหรับคาํร้องที+เกี+ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลที+มีลกัษณะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลซึ+งถูกบริหารจดัการตามกรอบของระบบโดยเครือบริษทั 

 

� ระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูลที�มีลกัษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
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ขอ้มูลเกี+ยวกบัเบาะแสที+ผูชี้=ขาดพิจารณาเห็นวา่ไม่เขา้ในขอบเขตของระบบจะถูกทาํลายหรือเกบ็รักษาไวอ้ยา่งถาวรทนัทีภายหลงัการทาํให้เป็นนิรนา

ม 

 

หากการแจง้เบาะแสไม่ไดต้ามมาดว้ยกระบวนการทางวินยัหรือกระบวนการทางศาลภายหลงัการสืบสวน  

ขอ้มูลเกี+ยวกบัการแจง้เบาะแสนี=จะถูกทาํลายหรือเกบ็รักษาไวอ้ยา่งถาวรภายหลงัการทาํใหเ้ป็นนิรนามโดยผูชี้=ขาดภายในระยะเวลา 2  

เดือนนบัตั=งแต่การปิดการสืบสวน ผูแ้จง้เบาะแสรวมทั=งบุคคลที+ถูกแจง้เบาะแสจะไดรั้บแจง้ใหท้ราบถึงการปิดการสืบสวนนี=  

 

เมื+อเริ+มกระบวนการทางวินยัหรือการดาํเนินคดีต่อบุคคลที+เกี+ยวขอ้งหรือต่อผูแ้จง้  

ขอ้มูลเกี+ยวกบัเบาะแสจะถูกเกบ็รักษาไวโ้ดยผูชี้=ขาดจนกวา่จะสิ=นสุดกระบวนการ 

 

4. การเคารพสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล 

สาํหรับบุคคลที+ถูกระบุอตัลกัษณ์ตามกรอบของระบบ 

เครือบริษทัรับประกนัสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลเกี+ยวกบัตนและสิทธิร้องขอแกไ้ขหรือยกเลิกขอ้มูลหากขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง ไม่สมบูรณ์  

คลุมเครือ หรือ ลา้สมยั ทั=งนี=ภายใตเ้งื+อนไขและขอ้จาํกดัที+บญัญติัไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัที+มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่

 

โดยเฉพาะอยา่งยิ+ง ผูแ้จง้แต่ละท่านมีสิทธิในการแกไ้ข เพิ+มเติม ปรับปรุง ลอ็ก หรือ  

ลบขอ้มูลที+มีลกัษณะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลเกี+ยวกบัตนซึ+งไม่ถูกตอ้ง ไม่สมบูรณ์ คลุมเครือ ลา้สมยั หรือ การรวบรวม การใชง้าน การเผยแพร่ หรือ 

การเกบ็รักษาขอ้มูลดงักล่าวเป็นสิ+งตอ้งหา้ม   

ผูแ้จง้แต่ละท่านมีสิทธิในการเขา้ถึง ตั=งคาํถาม  

รวมทั=งสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลที+มีลกัษณะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุผลที+ชอบธรรมเช่นกนั 

 

นอกจากนี=  ผูแ้จง้แต่ละท่านยงัสามารถกาํหนดแนวทางเกี+ยวกบัการเกบ็รักษา การลบ และ  

การเผยแพร่ขอ้มูลที+มีลกัษณะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลภายหลงัการถึงแก่กรรมของตนไดเ้ช่นกนั 

 

ในการใชสิ้ทธิเหล่านี=  ผูแ้จง้ตอ้งส่งคาํร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยจดหมายลงทะเบียน ลงวนัที+และลายมือชื+อ ไปที+  

Plastic Omnium Gestion, 1 allée Pierre Burelle – 92593 Levallois Perret และตอ้งจ่าหนา้ถึง ผูชี้=ขาด หรือส่งอีเมลถึ์ง ผูชี้=ขาด โดยระบุชื+อ ที+อยู ่ 

และหมายเลขโทรศพัทที์+สามารถติดต่อไดร้ะหวา่งเวลาทาํงาน และแนบสาํเนาหนา้- 

หลงับตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของตนมาพร้อมกบัคาํร้องขอ 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์มสาํหรับการแจง้เบาะแส 

 
[หมายเหตุ - ตอ้งกรอกทุกช่อง เวน้แต่มีขอ้ความตรงกนัขา้มในแบบฟอร์ม] 

 

 

1. รายละเอียดการติดต่อของผูแ้จง้เบาะแส (ตอ้งกรอก เวน้แต่มีขอ้ยกเวน้) 

 

การใหร้ายละเอียดการติดต่อของผูแ้จง้เป็นสิ+งสาํคญั  

ผูชี้=ขาดอาจจะตอ้งติดต่อกบัผูแ้จง้เพื+อขอรับรายละเอียดและ/หรือขอ้มูลสารสนเทศเพิ+มเติม  

รายละเอียดการติดต่อที+ถูกส่งใหจ้ะถูกเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบั และเครือบริษทัจะดูแลใหมี้การเคารพการเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบันี=โดยเคร่งครัด 

 

นามสกุล: 

 

 

 

 

ชื+อ: 

 

 

 

 

นิติบุคคล/ชื+อขององคก์รและตาํแหน่ง: 

 

 

 

 

 

ที+อยูอิ่เลก็ทรอนิกส์: 

 

 

 

 

โทรศพัท ์[ตวัเลือก]: 
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2. รายละเอียดการติดต่อของบุคคลที+ถูกแจง้เบาะแส 

 

 

นามสกุล: 

 

 

 

 

 

ชื+อ: 

 

 

 

 

 

ตาํแหน่ง: 

 

 

 

 

 

 

ที+อยูอิ่เลก็ทรอนิกส์: 

 

 

 

 

 

 

โทรศพัท ์[ตวัเลือก]: 
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3. ขอ้มูลสารสนเทศเกี+ยวกบัเบาะแส  

 

[หมายเหตุ - เวน้แต่ขอ้มูลสารสนเทศเหล่านี=จะมีความจาํเป็นต่อการทาํความเขา้ใจถึงขอบเขตของเบาะแสใหดี้ยิ+งขึ=น  

กรุณาอยา่ใหข้อ้มูลที+มีความอ่อนไหวของบุคคลธรรมดาผูใ้ด (วิถีทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนา สุขภาพ และ  

การเขา้ร่วมในสหภาพแรงงาน)] 

 

รายละเอียดของขอ้เทจ็จริงที+มีลกัษณะวตัถุวิสยัอนันาํไปสู่เบาะแสโดยการทาํใหป้รากฏคุณลกัษณะที+ถูกสนันิษฐานของสิ+งนั=น (ขอ้เทจ็จริง วนัที+  

สถานที+ หลกัฐาน ชื+อของบุคคลที+มีส่วนในสถานการณ์ที+เกี+ยวขอ้ง หรือ ขอ้มูลสารเทศที+ช่วยใหท้าํการระบุอตัลกัษณ์ไดห้ากมีชื+อที+ท่านไม่ทราบ  

ฯลฯ) 

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งขอ้มูลสนบัสนุนเบาะแสใหเ้ราไม่วา่ขอ้มูลดงักล่าวจะอยูบ่นสื+อประเภทใดกต็าม 

เหตุผลที+ทาํใหท่้านประเมินวา่เป็นสถานการณ์ที+เขา้ในขอบเขตการใชบ้งัคบัของระบบ  

 

 

 

 

 

การพิจารณาเบาะแส 

เมื�อมีการรับเบาะแสไว้แล้ว ผู้แจ้งจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการได้รับเบาะแสดังกล่าว  

รวมทั/งระยะเวลาสูงสุดที�จาํเป็นในการตรวจสอบการรับเบาะแสไว้พิจารณา ซึ�งจะไม่เกิน 1 สัปดาห์นับตั/งแต่วันที�ได้รับเบาะแส 

 

ข้อผูกพันและสิทธิของผู้แจ้ง  

ข้อมูลสารสนเทศที�ถกูรวบรวมตามกรอบของแบบฟอร์มฉบับนี/นาํไปสู่การประมวลผลอัตโนมัติของข้อมูลซึ�งถกูบริหารจัดการโดยบริษัท  

Plastic Omnium Gestion สาํนักงานใหญ่ตั/งอยู่ที� 67 boulevard Jules Carteret - 69007 Lyon  

และมีวัตถปุระสงค์ในเรื� องเบาะแสและการพิจารณาเบาะแสดังกล่าว 

 

นอกจากนี/  ผู้แจ้งขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี/ถกูทาํขึ/นโดยสุจริตและในลกัษณะที�ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ยกเว้นความผิดพลาดหรือการละเว้นโดยไม่เจตนา 

 

ผู้แจ้งยอมรับและรับทราบว่าการกล่าวโทษที�ไม่เหมาะสมอาจทาํให้ตนเสี�ยงต่อมาตรการทางวินัยและ/หรือการดาํเนินคดีหากจาํเป็น 

 

ผู้แจ้งมีสิทธิแก้ไข เพิ�มเติม ปรับปรุง ลอ็ก หรือ ลบข้อมูลที�มีลกัษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเกี�ยวกับตนซึ�งไม่ถกูต้อง ไม่สมบูรณ์ คลมุเครือ  

ล้าสมัย หรือ การรวบรวม การใช้งาน การเผยแพร่ หรือ การเกบ็รักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ�งต้องห้าม  
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ทั/งนี/ภายใต้เงื�อนไขและข้อจาํกัดที�บัญญัติไว้ในระเบียบข้อบังคับที�มีผลบังคับใช้อยู่ 

 

ผู้แจ้งมีสิทธิในการเข้าถึง ตั/งคาํถาม รวมทั/งสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที�มีลกัษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลที�ชอบธรรมเช่นกัน  

 

นอกจากนี/ ผู้แจ้งยังสามารถกาํหนดแนวทางเกี�ยวกับการเกบ็รักษา การลบ และ  

การเผยแพร่ข้อมูลที�มีลกัษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายหลงัการถึงแก่กรรมของตน  

 

ในการใช้สิทธิเหล่านี/ ผู้แจ้งต้องส่งคาํร้องขอเป็นลายลกัษณ์อักษรโดยจดหมายลงทะเบียน ลงวันที�และลายมือชื�อ  

ไปที� Plastic Omnium Gestion ตามที�อยู่ ต่อไปนี/ 6 allée Pierre Burelle – 92593 Levallois Perret และต้องจ่าหน้าถึง ผู้ ชี/ขาด หรือ ส่งอีเมล์ถึง ผู้ ชี/ขาด 

โดยระบุชื�อ  

ที�อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ที�สามารถติดต่อได้ระหว่างเวลาทาํงาน และแนบสาํเนาหน้า- 

หลงับัตรประจาํตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตนมาพร้อมกับคาํร้องขอ 


