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เอกสารนี ้ได้ ถกู จัดเตรี ยมในหลายภาษา
เอกสารนี ้ในภาษาฝรั่งเศสใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิงสาหรับประเทศที่ใช้ ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร
เอกสารนี ้ในภาษาอังกฤษสามารถใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิงสาหรับประเทศอื่นๆ

คานา
ที่ลอรี อลั เราต้ องการเป็ นบริ ษัทต้ นแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องการเคารพต่อกฎหมาย และหลักการด้ านจริ ยธรรมของเรา ซึง่ ในที่นี ้ได้ แก่ ความซื่อสัตย์, การให้ ความเคารพ,
ความกล้ า และ ความโปร่ งใส ที่ถือว่าสาคัญยิ่ง
เราตระหนักว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ ้นได้ หรื อมีบางเรื่ องที่ควรได้ รับการปรับปรุ ง ยิ่งทราบเรื่ องเร็ วเท่าใด เราจะยิ่งสามารถดาเนินมาตรการ
แก้ ไขได้ เร็ วมากเท่านัน้
นโยบายฉบับนี ้ มีเป้าหมายเพื่ออธิบายให้ ทราบว่าพนักงานลอรี อลั พนักงานสัญญาจ้ าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ เสียรายอื่นๆ ของเรา ซึง่ จะได้ จากัด
ความต่อไปนัน้ สามารถแจ้ งเรื่ องราวและส่งรายงานการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ตหรื อกระทาความผิด (speak up / whistleblowing report) ได้
อย่างไร
นโยบายฉบับนี ้ยังอธิบายถึงขันตอนการจั
้
ดการกับรายงานการแจ้ งเบาะแสที่ได้ รับ ภายในกาหนดเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ มีการดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่จาเป็ น ไม่ว่าผู้เกี่ยวข้ องจะเป็ นใครก็ตาม
นอกจากนี ้ อาจมีกรณีที่นโยบายของกลุ่มลอรี อลั แตกต่างจากกฎหมายท้ องถิ่นบางประเทศ ซึง่ จะมีการระบุถงึ กรณีที่เป็ นไปได้ ในนโยบายฉบับนี ้
ในกรณีที่กฎหมายท้ องถิ่นกาหนดมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานที่กาหนดในนโยบายฉบับนี ้ จะมีการใช้ บงั คับตามกฎหมายท้ องถิ่น ทว่าในทาง
กลับกัน หากนโยบายฉบับนี ้มีมาตรฐานสูงกว่า นโยบายฉบับนี ้จะมีผลใช้ บงั คับ เว้ นแต่จะเกิดการกระทาผิดกฎหมายเท่านัน้
การจัดการกับรายงานการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ตหรื อกระทาความผิด ย่อมข้ องเกี่ยวกับการประมวลข้ อมูลส่วนตัว
“ลอรีอัล” หมายถึง ลอรี อลั เอสเอ บริ ษัทย่อยทังหมด
้
และทุกบริ ษัทที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของลอรี อลั กรุ๊ปทัว่ โลก รวมถึงมูลนิธิลอรี อลั

1- รายงานการแจ้ งเบาะแส (speak up report) โดยพนักงานลอรี อัล หรื อ
อดีตพนักงาน
“พนักงาน” หมายถึง
• พนักงานทังหมด
้
เจ้ าหน้ าที่ หรื อกรรมการของลอรี อลั ไม่วา่ จะทางานเต็มเวลาหรื อบางเวลา ทังที
้ ่ไม่มีกาหนดระยะเวลา หรื อ
มีกาหนดเวลาแน่นอน และ
• พนักงานที่ออกไปจากลอรี อล
ั แล้ ว สามารถทารายงานการแจ้ งเบาะแสอย่างช้ าที่สดุ ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ ายในการ
ทางาน ทังนี
้ ้ ให้ อยู่ภายใต้ บงั คับข้ อกาหนดว่าด้ วยอายุความของกฎหมายในท้ องถิ่น

ขัน้ ที่ 1: ความแตกต่ างระหว่ างการแสดงความกังวล / ยื่นคาร้ อง กับรายงานการแจ้ ง
เบาะแส (speak up report)
พนักงานผู้ประสงค์จะทารายงานการแจ้ งเบาะแสสามารถปฏิบตั ติ ามกระบวนการดังนี ้
การใช้ ระบบการแจ้ งเบาะแสของลอรี อลั ไม่ถือเป็ นการบังคับ หรื อ ข้ อบังคับ มีทางเลือกอื่นในการแสดงความกังวลหรื อยื่นคาร้ อง (เช่น ผ่านฝ่ าย
บริ หาร ทรัพยากรบุคคล ตัวแทนพนักงานและอื่นๆ นอกจากนี ้ ระบบการแจ้ งเบาะแสนันยั
้ งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศอีกด้ วย

รายงานการแจ้ งเบาะแสโดยพนักงานลอรี อลั หรื ออดีตพนักงาน
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พนักงานยังคงสามารถใช้ ช่องทางดังกล่าวข้ างต้ นหากประสงค์เช่นนัน้ อย่างไรก็ตาม ความกังวล/คาร้ องที่สง่ ผ่านช่องทางข้ างต้ น ไม่ถือว่าเป็ น
รายงานการแจ้ งเบาะแสที่ทาขึ ้นภายใต้ นโยบายฉบับนี ้
รายงานการแจ้ งเบาะแสประกอบด้ วยการเปิ ดเผย/รายงานข้ อมูล อย่างไม่เห็นแก่ตน และด้ วยความสุจริ ตใจ :
• อาชญากรรม (อาชญากรรมที่ต้องโทษจาคุกหรื อความผิดเล็กน้ อย) หรื อ
• การฝ่ าฝื นข้ อกฎหมายและข้ อบังคับอย่างชัดแจ้ งและร้ ายแรง
• สถานการณ์ที่ถือว่าเป็ นภัยหรื อเป็ นเหตุที่ก่อให้ เกิดอันตรายร้ ายแรงต่อสาธารณประโยชน์ (เช่น ภัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความ
ปลอดภัยหรื อสวัสดิภาพของส่วนรวม) หรื อ
• พฤติกรรมหรื อสถานการณ์ที่ขด
ั ต่อหลักจริ ยธรรม หรื อ นโยบายด้ านจริ ยธรรมของกลุ่มลอรี อลั หรื อ
• การมีโอกาสละเมิดหรื อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรงหรื อการละเมิดต่อสิทธิเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐาน หรื อ
• การมีโอกาสละเมิดหรื อการละเมิดอย่างรุ นแรงที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยหรื อสิ่งแวดล้ อม หรื อ
• การเจตนาปิ ดบังเรื่ องต่างๆ ข้ างต้ นอย่างจงใจ หรื อ
• การตอบโต้ เอาคืน ต่อผู้ทาการแจ้ งเบาะแสหรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการแจ้ งเบาะแส ดังกล่าว
ซึง่ พนักงานทราบเป็ นการส่วนตัวอยู่แล้ ว ว่าเรื่ องดังกล่าวได้ เกิดขึ ้น กาลังเกิดขึ ้น หรื อน่าจะเกิดขึ ้น และเกี่ยวข้ องกับลอรี อลั พนั กงาน
คนใดคนหนึง่ พนักงานสัญญาจ้ าง หรื อหุ้นส่วนธุรกิจของลอรี อลั
พนักงานจะได้ รับการพิจารณาว่า ได้ กระทาการ “โดยสุจริ ต” ต่อเมื่อตนได้ ให้ ข้อมูลที่ตนเชื่ออย่างสมเหตุสมผลในความจริ งดังกล่าวว่า
ครอบคลุม เป็ นธรรม และถูกต้ องแม่นยา แม้ ว่าต่อมาภายหลังจะกลับกลายเป็ นการเข้ าใจผิดก็ตาม
หากพนักงานตระหนักว่าตนเข้ าใจผิดหลังส่งรายงานแจ้ งเบาะแสแล้ ว พนักงานต้ องแจ้ งให้ คนที่ตนนาส่งรายงานแจ้ งเบาะแสทราบถึงความ
เข้ าใจผิดนันทั
้ นที
พนักงานจะถือว่าได้ กระทาการ“อย่างไม่เห็นแก่ตน”หากเสนอรายงานแจ้ งเบาะแสโดยไม่คาดหวังผลตอบแทนหรื อเงินชดเชยใดๆ

นโยบายด้ านจริ ยธรรมของกลุ่มคือนโยบายทังหมดที
้
่ “รองประธานอาวุโสและประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านจริ ยธรรมองค์กร” (ต่อไปจะเรี ยกว่า
“CETHO”) ซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ถาวรของกลุ่มที่ได้ รับการแต่งตังจากประธานเจ้
้
าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารของกลุ่ม เป็ นผู้ลงนาม รวมทังคู
้ ม่ ือ “วิธีปอ้ งกัน
การทุจริ ตคอรัปชัน่ ” (The way we Prevent Corruption)
“การตอบโต้ เอาคืน” (Retaliation) หมายถึงการกันบุคคลออกจากกระบวนการจ้ างงาน การเข้ าถึงการฝึ กงานหรื อการฝึ กอบรมเชิงวิชาชีพ
ต่างๆ รวมทังการลงโทษทางวิ
้
นยั การไล่ออกหรื อขู่วา่ จะไล่ออก การบังคับให้ บคุ คลต้ องได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างอคติอื่น ๆ หรื อการดาเนิน
มาตรการเลือกปฏิบตั ิกบั บุคคลนันในด้
้ านหน้ าที่ความรับผิดชอบ ค่าตอบแทน การแบ่งปั นผลกาไร การจัดสรรหุ้น การฝึ กอบรม การว่าจ้ าง
กลับมาทางานใหม่ การตังข้
้ อจากัด/ข้ อแม้ การแบ่งชนชัน้ การเลื่อนตาแหน่ง การได้ โอนย้ ายหรื อต่ออายุการจ้ างงานหรื อสัญญาจ้ างงาน
ชัว่ คราว การล่วงละเมิดและข่มเหงรังแกถือว่าเป็ นการตอบโต้ เอาคืนได้ เช่นกันขึ ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริ งและสภาพการณ์

ขัน้ ที่ 2: การทารายงานแจ้ งเบาะแส (speak up report)
2.1

รายงานการแจ้ งเบาะแสโดยพนักงานลอรี อลั หรื ออดีตพนักงาน
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ผู้รายงานจะทารายงานแจ้ งเบาะแสกับผู้มีอานาจกระทาการ ซึง่ ได้ แก่สมาชิกคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม โซน หรื อคณะผู้บริ หารใน
ประเทศ ในสายบังคับบัญชาของตน หรื อผู้แทนด้ านจริ ยธรรม (Ethics Correspondent) ทังนี
้ ้ ขอแนะนาว่าให้ ทารายงานแจ้ ง
เบาะแสเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อยืนยันการแจ้ งเบาะแสที่ทาในรู ปของวาจาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกครัง้ เพื่อความสะดวกในการ
ดาเนินการจัดการกับรายงานดังกล่าว

รายละเอียดของผู้แทนด้ านจริ ยธรรม (Ethics Correspondent) สามารถหาอ่านได้ จาก http://ethics.loreal.wans พนักงานสามารถส่ง
รายงานแจ้ งเบาะแสของตน ให้ กบั “CETHO” ได้ ตามช่องทางต่อไปนี ้:
• เว็บไซต์ L’Oreal Speak Up ที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง www.lorealspeakup.com เว็บไซต์นี ้มีผ้ ใู ห้ บริ การภายนอกเป็ น
โฮสต์ (host) ซึง่ มีภาระผูกพันในการเก็บรักษาความลับข้ อมูลอย่างเข้ มงวด หรื อ
• ส่งทางไปรษณี ย์ไปที่ รองประธานอาวุโสและประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านจริ ยธรรมองค์กร Mr. Emmanuel LULIN, SVP & Chief
Ethics Officer, L’Oreal, 41 rue Marte, 92110 Clichy, France โปรดจ่าหน้ าซองว่า “To be opened by the recepient” (ให้
ผู้รับเปิ ดจดหมายฉบับนี ้เท่านัน)
้
ด้ วยเหตุผลเรื่ องการรักษาความลับของข้ อมูล ไม่สมควรให้ ส่งรายงานแจ้ งเบาะแสทางอีเมล์ โทรสาร หรื อโทรศัพท์
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2.2

ในรายงานแจ้ งเบาะแส ผู้รายงานจะต้ องอธิบายความกังวลของตนอย่างไร้ อคติ พร้ อมด้ วยรายละเอียดต่างๆ มากที่สดุ เท่าที่จะให้ ได้
ผู้รายงานควร:
• ระบุวา่ ตนทราบเรื่ องเมื่อใดและอย่างไร
• ให้ ข้อเท็จจริ ง ข้ อมูล หรื อเอกสารเท่าที่เป็ นไปได้ (ไม่วา่ จะอยู่ในรู ปแบบหรื อลักษณะใดก็ตาม) ที่ช่วยพิสจู น์ความถูกต้ องของ
รายงานแจ้ งเบาะแสหากไม่แน่ใจว่าข้ อมูลที่ทราบเป็ นข้ อเท็จจริ งหรื อไม่ ให้ ระบุว่าเป็ นข้ อเท็จจริ งที่ถกู กล่าวอ้ าง
• ระบุวา่ จะติดต่อผู้รายงานได้ อย่างไร (ดูข้อ 2.5 ด้ านล่าง เรื่ อง การทารายงานโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม)
• เมื่อทารายงานแจ้ งเบาะแสและในระหว่างระยะเวลาที่มีการตรวจสอบรายงาน หากผู้รายงานทราบ โปรดระบุด้วยว่า มี
กระบวนการพิจารณาภายใน หรื อทางกฎหมาย หรื อเทียบเท่า (การร้ องทุกข์ การอนุญาโตตุลาการ คาสัง่ ห้ ามที่ศาลออก การ
ประนีประนอม คาร้ อง และอื่นๆ) ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่รายงานกาลังเกิดขึ ้น ไม่วา่ การดาเนินการนันจะก
้ าลังจะเกิดขึ ้น หรื ออยู่
ระหว่างดาเนินการก็ตาม

หากมีกระบวนการภายในองค์กร หรื อทางกฎหมาย หรื อเทียบเท่า (การร้ องทุกข์ การอนุญาโตตุลาการ คาสัง่ ห้ ามที่ศาลออก การประนีประนอม
คาร้ อง และอื่นๆ) ที่กาลังจะเกิดขึ ้นหรื ออยู่ระหว่างดาเนินการเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องการรายงานแล้ ว ตามหลักการ ลอรี อลั ไม่สามารถรับรายงาน
เรื่ องเดิมอีกได้ และการจัดการรายงานนันๆ
้ จะถูกระงับหรื อยกเลิก ลอรี อลั ขอสงวนสิทธิในการสอบสวนและดาเนินการแก้ ไขตามเห็นสมควร

2.3

ผู้รายงานต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูลหรื อเอกสาร ไม่วา่ จะอยู่ในรู ปแบบ ลักษณะหรื อการสนับสนุนใดที่ได้ รับการคุ้มครองตาม
มาตรารักษาความมัน่ คงแห่งชาติ ความลับทางการแพทย์ หรื อเอกสิทธิทางความลับระหว่างทนายความและลูกความ เว้ นแต่ข้อมูล
นันเป็
้ นของผู้รายงาน เช่น การสื่อสารของผู้รายงานเองกับทนายของตนหรื อข้ อมูลทางการแพทย์ส่วนตัวของผู้รายงาน

2.4

ผู้รายงานต้ องยืนยันว่าตนได้ อ่านและตกลงจะปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี ้ และตนได้ รับการชี ้แจงถึงกฎระเบียบที่ต้องบังคับใช้ ในการ
ประมวลข้ อมูลส่วนตัวของตน

2.5

เว็บไซต์ L’Oreal Speak Upที่ได้ รับการรักษาความปลอดภัย www.lorealspeakup.com มีทางเลือกให้ สามารถทาการส่งรายงาน
แจ้ งเบาะแสโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้ อย่างไรก็ดี เราไม่สนับสนุนให้ กระทาเช่นนัน้ เพราะเป็ นเรื่ องยากมาก และบางครัง้ เป็ นไป
ยากมาก ที่จะตรวจสอบรายงานแจ้ งเบาะแสที่ส่งโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม หรื อตรวจสอบว่าข้ อกล่าวหามีมลู หรื อไม่ ผู้ร ายงานที่
กังวลว่าตนจะถูกโต้ กลับเอาคืนหากเปิ ดเผยอัตลักษณ์ของตน กรุ ณาอ่านรายละเอียดข้ อ 5 และ 7 หรื อสามารถติดต่อ CETHO ได้
เช่นกันด้ วย

หากพนักงานยังคงเลือกส่งรายงานแบบผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ควรใช้ เว็บไซต์ L’Oreal Speak Up www.lorealspeakup.com เพราะจะทาให้
CETHO สามารถติดต่อผู้รายงานผ่านกล่องสนทนาผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้

รายงานการแจ้ งเบาะแสโดยพนักงานลอรี อลั หรื ออดีตพนักงาน
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ในกรณีที่รายงานแจ้ งเบาะแสนาส่งโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม การประเมินว่าจะยอมรับรายงานดังกล่าวไว้ พิจารณาและความเหมาะสมของ
การเวียนรายงานนันในระบบของลอรี
้
อลั ในขณะนี ้ จะขึ ้นอยู่กบั ความรุ นแรงของข้ อเท็จจริ งในรายงานแจ้ งเบาะแส ตลอดจนระดับรายละเอียด
ของข้ อเท็จจริ งที่เสนอ
หากการไม่ประสงค์ออกนามของผู้นาส่งรายงานแจ้ งเบาะแสทาให้ การจัดการกับรายงานดังกล่าวเป็ นอันพ้ นวิสยั แล้ ว ผู้รายงานจะได้ รับแจ้ ง
ผ่านช่องทางกล่องสนทนาผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่เว็บไซต์ L’Oreal Speak Up www.lorealspeakup.com
2.6 เพื่อวัตถุประสงค์ด้านธรรมาภิบาล ผู้มีอานาจกระทาการจะแจ้ ง CETHO ให้ ทราบทันที ในกรณีเกิดสถานการณ์ ข้ อกล่าวหา หรื อ

รายงานแจ้ งเบาะแส ซึง่ กล่าวหาสมาชิกคณะกรรมการบริ หารของกลุ่ม สมาชิกที่ประชุม Group Conjuncture Meeting สมาชิก
คณะกรรมการบริ หารของกลุ่มหรื อโซน ผู้จดั การทัว่ ไปประจาประเทศ หรื อผู้แทนด้ านจริ ยธรรม (Ethics Correspondent)
2.7 ผู้มีอานาจกระทาการต้ องแจ้ งให้ CETHO ทราบถึงสถานการณ์ ข้ อกล่าวหา หรื อรายงานแจ้ งเบาะแสหากเป็ นข้ อเท็จจริ งที่ร้ายแรง

เกี่ยวกับหัวดังข้ อต่อไปนี ้
• การฟอกเงิน หรื อ
• การคอรัปชัน
่ ไม่ว่าจะส่วนตัวหรื อสาธารณะ หรื อ
• การใช้ อิทธิพลในตาแหน่งหน้ าที่(เพื่อส่งผลให้ เป็ นคุณแก่ฝ่ายหนึง่ ฝ่ ายใดอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อ
• การฉ้ อโกงภายในหรื อภายนอกบริ ษัท หรื อ
• การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรื อเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานอย่างร้ ายแรง (รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การใช้ แรงงานเด็ก การบังคับใช้
แรงงาน การตกเป็ นทาสยุคใหม่ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงรังแก การเลือกปฏิบตั ิ การใช้ ความรุ นแรงและอื่นๆ) หรื อ
• บรรดาข้ อกล่าวหาใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของลอรี อล
ั อย่างมีนยั สาคัญ
(รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะกระบวนการ
พิจารณาทางอาญาใดๆโดยหรื อที่มีตอ่ ลอรี อลั สถานการณ์ใดๆที่ทาให้ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลของลอรี อลั แก่หน่วยงานในท้ องถิ่น
การเรี ยกร้ องว่ามีการตอบโต้ เอาคืน และอื่นๆ)

ขั ้นที่ 3: การรับเรื่ องรายงานแจ้ งเบาะแส
3.1

ผู้รายงานจะได้ รับแจ้ งการรับรายงานแจ้ งเบาะแสและระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ ในการตรวจสอบรายงาน ภายใน 20 วันทาการ ซึง่
ระยะเวลานี ้อาจขยายออกไปได้ อีก หากต้ องมีการแปลภาษาเพื่อส่งคาตอบ การตรวจสอบว่าจะรับเรื่ องรายงานแจ้ งเบาะแสหรื อไม่
นัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อยืนยันว่ารายงานมีคณ
ุ สมบัติครบพอจะเป็ นรายงานแจ้ งเบาะแสภายใต้ นโยบายฉบับนี ้หรื อไม่

3.2

การวิเคราะห์รายงานแจ้ งเบาะแสในขันต้
้ น หรื อการรวบรวมข้ อมูลสามารถทาได้ ก่อนการตัดสินว่าจะรับรายงานฉบับนี ้ให้ เป็ น
รายงานแจ้ งเบาะแสหรื อไม่ ผู้รายงานอาจถูกขอให้ จดั หาข้ อมูลเพิ่มเติม

3.3

ผู้รายงานจะได้ รับแจ้ งกรณีที่รายงานแจ้ งเบาะแสได้ รับการยอมรับ และจะได้ รับแจ้ งถึงข้ อมูลของบุคคลที่ CETHO หรื อผู้มีอานาจ
กระทาการที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ จดั การกับรายงานแจ้ งเบาะแสฉบับดังกล่าว ตลอดจนวิธีที่ผ้ รู ายงานจะได้ รับแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวกับ
ความคืบหน้ าของรายงานแจ้ งเบาะแสของตนอย่างต่อเนื่อง

3.4

ผู้รายงานจะได้ รับแจ้ งหากรายงานแจ้ งเบาะแสถูกปฏิเสธเพราะอยู่นอกขอบเขตของนโยบายฉบับนี ้ และในกรณีที่ทาได้ ผู้รายงาน
จะได้ รับคาแนะนาเกี่ยวกับช่องทางอื่นที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ายงานยื่นคาร้ อง/ข้ อกังวล

ขั ้นที่ 4: การจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส

รายงานการแจ้ งเบาะแสโดยพนักงานลอรี อลั หรื ออดีตพนักงาน
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4.1

สถานการณ์ ข้ อกล่าวหาหรื อรายงานแจ้ งเบาะแสที่ระบุในข้ อ 2.6 จะได้ รับการตรวจสอบโดยตรงโดย CETHO หรื อบุคคลอื่นผู้ได้ รับ
การแต่งตัง้ หากจาเป็ น CETHO จะดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินมาตรการที่

4.2

CETHO จะดูแลสถานการณ์ ข้ อกล่าวหาหรื อรายงานแจ้ งเบาะแสในข้ อ 2.7 กล่าวคือ จะดูแลให้ การจัดการรายงานสอดคล้ องตามนโยบายฉบับนี ้

4.3

สาหรับรายงานที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 2.6 และ 2.7 ให้ นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ดแู ลแทน ผู้มีอานาจการทาการจะแต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบ
ในการจัดการกับรายงานแจ้ งเบาะแส และผู้แทนด้ านจริ ยธรรม (Ethics Correspondent) จะกากับดูแลการจัดการรายงานแจ้ ง
เบาะแสนัน้

4.4

การจัดการรายงานแจ้ งเบาะแสจะเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ มีการจัดการอย่างเป็ นกลาง ไร้ อคติตอ่ ผู้เกี่ยวข้ อง

4.5

ผู้ถกู กล่าวหาในรายงานแจ้ งเบาะแสจะได้ รับการแจ้ งถึงลักษณะของข้ อกล่าวหาและชื่อบุคคลที่จดั การรายงานแจ้ งเบาะแส ข้ อมูลนี ้
อาจไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบทันที นอกจากเป็ นการจาเป็ นที่ต้องกระทาการต่อไปนี ้ เช่น ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง เก็บหลักฐาน ปกป้องบุคคล
หรื อติดต่อทางการในท้ องถิ่น

4.6

ผู้รายงานและผู้ถกู กล่าวหาในรายงานแจ้ งเบาะแสจะได้ รับการแจ้ งให้ ทราบเมื่อการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแสแล้ วเสร็ จ ทัง้ สอง
ฝ่ ายจะได้ รับแจ้ งถึงบทสรุ ปภายในขอบเขตที่เป็ นไปได้
บางครัง้ ความจาเป็ นต้ องเก็บข้ อมูลเป็ นความลับ หรื อข้ อกาหนดทาง
กฎหมาย หรื อการปกป้องบุคคล อาจทาให้ ไม่สามารถเปิ ดเผยรายละเอียดเฉพาะของรายงานแจ้ งเบาะแส การจัดการรายงาน หรื อ
มาตรการที่ดาเนินการไปแล้ ว

5.

ความลับ

5.1

ผู้มีอานาจกระทาการและบุคคลผู้จดั การกับรายงานแจ้ งเบาะแสมีภาระผูกพันในการรักษาความลับอย่างเข้ มงวด

5.2

องค์ประกอบต่างๆ ที่นาไปสู่การเปิ ดเผยอัตลักษณ์ของผู้รายงานไม่สามารถเปิ ดเผยได้ หากไม่ได้ รับความยินยอม ยกเว้ นเป็ นการ
เปิ ดเผยให้ กบั ทางการของท้ องถิ่น หากปฏิเสธการเปิ ดเผยอัตลักษณ์ทาให้ ไม่สามารถจัดการกับรายงานแจ้ งเบาะแสได้ ผู้รายงานจะ
ได้ รับการแจ้ งให้ ทราบ

5.3

สาหรับอัตลักษณ์ของผู้รายงาน สาระของรายงานแจ้ งเบาะแสและอัตลักษณ์ของบุคคลที่ถูกรายงานแจ้ งเบาะแสกล่าวหาว่ามีส่วน
ร่ วม ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจริ ยธรรม บุคคลผู้รับมอบอานาจหรื อผู้รับผิดชอบรายงานแจ้ งเบาะแสจะสามารถเปิ ดเผยแบ่งปันข้ อมูล
เหล่านี ้ กับพนักงานหรื อบุคคลภายนอกที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน้ เพื่อการจัดการหรื อดาเนินมาตรการที่เหมาะสมกับรายงานแจ้ ง
เบาะแส โดยทุกคนมีหน้ าที่ในการเก็บรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับด้ วยความเข้ มงวดสูงสุด

5.4

ผู้รายงาน บุคคลผู้ถูกกล่าวหาในรายงานแจ้ งเบาะแส และทุกคนที่มีส่วนร่ วมในการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส มีหน้ าที่ในการเก็บ
รักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับด้ วยความเข้ มงวดสูงสุดเช่นกัน

5.5

มีการดาเนินมาตรการเฉพาะเพื่อการเก็บรักษาความลับระหว่างการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส (คาเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
ด้ วยกฎในการเก็บรักษาความลับ บทลงโทษที่อาจเกิดขึ ้นหากไม่มีการปฏิบตั ติ าม อีเมล์ที่มีการรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ)

5.6

ภายใต้ ข้อกาหนดว่าด้ วยการเก็บเอกสารตามกฎหมายแห่งท้ องถิ่น องค์ประกอบของรายงานแจ้ งเบาะแสจะถูกลบทิ ้งหรื อได้ รับการ
จัดเก็บเป็ นเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 เดือน หลังมีคาตัดสินไม่รับรายงานฉบับนัน้ หรื อหลังการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแสแล้ วเสร็ จ
(ยกเว้ นหากรายงานแจ้ งเบาะแสส่งผลให้ เกิด การดาเนินการทางวินยั หรื อกระบวนการทางกฎหมาย)

6.

ความร่วมมือและการเข้ าถึงข้ อมูล

6.1 CETHO สามารถเข้ าถึงข้ อเท็จจริ ง ข้ อมูลและเอกสารทังหมด
้
ไม่วา่ จะอยู่ในรู ปแบบและการสนับสนุนแบบใด ทุกครัง้ ที่มีการร้ องขอ

โดยไม่ชกั ช้ าและไร้ ข้อจากัด
บุคลากรทุกคน ทีมงานและทรัพยากรของลอรี อลั จะให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่และสมบูรณ์แก่ CETHO ทุกครัง้ ที่ได้ รับการร้ องขอ
6.2 ผู้รายงานและทุกคนที่มีส่วนร่ วมในการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแสต้ องให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่และสมบูรณ์ ในการให้ ข้อเท็จจริ ง

ข้ อมูล และเอกสารทังหมด
้
ไม่วา่ จะอยู่ในรู ปแบบหรื อการสนับสนุนใด ให้ กบั ผู้จดั การรายงานแจ้ งเบาะแส ทุกครัง้ ที่มีการร้ องขอโดยไม่
ชักช้ าและไร้ ข้อจากัด
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6.3 คาขอความร่ วมมือทังหมดจาก
้
CETHO หรื อบุคคลอื่นที่ CETHO เป็ นผู้แต่งตัง้ หรื อผู้ดาเนินการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแสจะถือว่า

รายงานการแจ้ งเบาะแสโดยพนักงานลอรี อลั หรื ออดีตพนักงาน

เป็ นความลับสูงสุด และต้ องได้ รับการปฏิบตั วิ ่าเป็ นความลับ
6.4 หากผู้ดาเนินการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส หรื อผู้ถกู ขอให้ ร่วมมือในการจัดการรายงาน ประสบปัญหาในการจัดการ จะต้ อง

รายงานให้ CETHO ทราบ ซึง่ CETHO จะเป็ นผู้ตดั สินใจสุดท้ าย

7.

การไม่ตอบโต้ เอาคืน

7.1

จะต้ องไม่มีพนักงานคนใดประสบกับการถูกตอบโต้ เอาคืนจากการทารายงานแจ้ งเบาะแสหรื อมีส่วนร่ วมในการดาเนินการรายงาน

7.2

พนักงานทุกคนที่คิดว่าตนถูกตอบโต้ เอาคืนจากการทารายงานแจ้ งเบาะแสหรื อการเข้ าร่ วมในการจัดการรายงาน
CETHO หรื อผู้มีอานาจกระทาการ

8.

สามารถติดต่อ

บทลงโทษ

เนื่องจากลอรี อลั ถือว่ารายงานแจ้ งเบาะแสเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่ง และเพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการจัดการรายงานดังกล่าวตามแนวทางของ
นโยบายฉบับนี ้ ดังนัน้ การกระทาต่อไปนี ้จะนาไปสู่บทลงโทษทางวินยั รวมถึงการไล่ออกจากงาน :
•
•
•
•

ทารายงานแจ้ งเบาะแสที่ประสงค์ร้าย หรื อด้ วยความไม่สจุ ริ ตใจ หรื อมีความคิดว่าจะได้ เงินหรื อสิ่งอื่นตอบแทน
ขัดขวางการรายงานแจ้ งเบาะแสหรื อการจัดการรายงานนันๆ
้ ทังด้
้ วยการกระทาการหรื อไม่กระทาการก็ตาม
การไม่ปฏิบตั ติ ามภาระหน้ าที่ในการเก็บรักษาความลับ ที่มาพร้ อมกับการรับและจัดการกับรายงานแจ้ งเบาะแส
การกระทาเพื่อโต้ ตอบเอาคืน หรื อขู่วา่ จะทาเช่นนัน้

2- การรายงานแจ้ งเบาะแสโดยพนักงานสัญญาจ้ าง
“พนักงานสัญญาจ้ าง” หมายถึงพนักงานสัญญาชัว่ คราว พนักงานฝึ กงาน และพนักงานของผู้ให้ บริ การ หรื อผู้รับจ้ างช่วง
ลอรี อลั ให้ โอกาสพนักงานสัญญาจ้ างทุกรายในการเปิ ดเผย/รายงานต่อไปนี ้โดยไม่เห็นแก่ตนและอย่างสุจริ ตใจ :
• อาชญากรรม (อาชญากรรมที่ต้องโทษจาคุกหรื อความผิดลหุโทษ) หรื อ
• การฝ่ าฝื นข้ อกฎหมายอย่างชัดแจ้ งและร้ ายแรง หรื อ
• สถานการณ์ที่ถือว่าเป็ นภัยหรื อก่อให้ เกิดอันตรายร้ ายแรงต่อสาธารณชน (เช่น เกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัยหรื อสวัสดิภาพของ
ส่วนรวม) หรื อ
• โอกาสที่จะละเมิดหรื อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรงหรื อการละเมิดเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐาน หรื อ
• โอกาสที่จะละเมิดหรื อการละเมิดที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยหรื อสิ่งแวดล้ อมอย่างร้ ายแรง หรื อ
• การเจตนาปิ ดบังเรื่ องต่างๆ ข้ างต้ นอย่างจงใจ หรื อ
• การตอบโต้ เอาคืนการทารายงานแจ้ งเบาะแสหรื อการมีส่วนร่ วมในการจัดการกับรายงานแจ้ งเบาะแส
ซึง่ พนักงานสัญญาจ้ างทราบเป็ นส่วนตัวอยู่แล้ ว ว่าเรื่ องดังกล่าวได้ เกิดขึ ้น กาลังจะเกิดขึ ้น หรื อน่าจะเกิดขึ ้นและเกี่ยวข้ องกับ ลอรี อลั
พนักงานคนใดคนหนึง่ พนักงานสัญญาจ้ างหรื อหุ้นส่วนธุรกิจของลอรี อลั .
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ขั ้นที่ 1: การทารายงานแจ้ งเบาะแส (speak up report)

การรายงานแจ้ งเบาะแสโดยพนักงานสัญญาจ้ าง

การส่งรายงานแจ้ งเบาะแสสามารถทาผ่านผู้มีอานาจกระทาการซึง่ ได้ แก่สมาชิกคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม โซน คณะผู้บริ หารประจาประเทศ
หรื อผู้แทนด้ านจริ ยธรรม (Ethics Correspondent) หรื อผ่านทางเว็บไซต์ L’Oreal Speak Up ที่มีการรักษาความปลอดภัยที่
www.lorealspeakup.com

ขั ้นที่ 2: การจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส
ลอรี อลั จะใช้ วธิ ีเดียวกับการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแสที่ได้ รับจากพนักงานของตนมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้

3. การไม่ตอบโต้ เอาคืน
3.1 จะต้ องไม่มีพนักงานสัญญาจ้ างคนใดที่จะเผชิญกับการถูกโต้ กลับเอาคืนจากพนักงานลอรี อลั จากการทารายงานแจ้ งเบาะแสหรื อมี

ส่วนร่ วมในการจัดการรายงานดังกล่าว
3.2 พนักงานสัญญาจ้ างทุกคนที่คดิ ว่าตนถูกตอบโต้ เอาคืนจากการทารายงานแจ้ งเบาะแส หรื อเข้ าร่ วมในการจัดการรายงาน สามารถ

ติดต่อ CETHO หรื อผู้มีอานาจกระทาการ.

4. บทลงโทษ
เนื่องจากลอรี อลั ถือว่ารายงานแจ้ งเบาะแสเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งและเพื่อให้ มีการจัดการรายงานดังกล่าวตามแนวทางของนโยบายฉบับ
นี ้ลอรี อลั จึงขอสงวนสิทธิที่จะยุตคิ วามสัมพันธ์กบั พนักงานสัญญาจ้ างในกรณีที่มีการกระทาต่อไปนี ้ :
• ทารายงานแจ้ งเบาะแสที่ประสงค์ร้าย หรื อด้ วยความไม่สจุ ริ ตใจ หรื อมีความคิดว่าจะได้ เงินหรื อสิ่งอื่นตอบแทน
• ขัดขวางการรายงานแจ้ งเบาะแสหรื อการจัดการรายงานนันๆ
้ ทังด้
้ วยการกระทาการหรื อไม่กระทาการก็ตาม
• การไม่ปฏิบต
ั ติ ามภาระหน้ าที่ในการเก็บรักษาความลับ ที่มาพร้ อมกับการรับและจัดการกับรายงานแจ้ งเบาะแส
• การกระทาเพื่อโต้ ตอบเอาคืน หรื อขู่วา่ จะทาเช่นนัน้

3- การทารายงานแจ้ งเบาะแส โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของลอรี อลั

“ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย” หมายถึงซัพพลายเออร์ ลูกค้ า ผู้บริ โภค ผู้ถือหุ้นลอรี อลั และตัวแทนองค์กร

ลอรี อลั ให้ โอกาสผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกรายเปิ ดเผย/รายงานต่อไปนี ้โดยไม่เห็นแก่ตนและอย่างสุจริ ตใจ:
• โอกาสที่จะละเมิดหรื อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรงหรื อการละเมิดเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐาน หรื อ
• โอกาสที่จะละเมิดหรื อการละเมิดอย่างรุ นแรงที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยหรื อสิ่งแวดล้ อม หรื อ
• การคอรัปชัน
่ ทังต่
้ อสาธารณะหรื อส่วนตัว หรื อ การฟอกเงิน หรื อ
• การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรื อ
• การเจตนาปิ ดบังเรื่ องต่างๆ ข้ างต้ นอย่างจงใจ หรื อ
• การตอบโต้ เอาคืนการทารายงานแจ้ งเบาะแสหรื อการมีส่วนร่ วมในการจัดการกับรายงานแจ้ งเบาะแส
ซึง่ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทราบเป็ นการส่วนตัวอยู่แล้ ว ว่าเรื่ องดังกล่าวได้ เกิดขึ ้น กาลังจะเกิดขึ ้น หรื อน่าจะเกิดขึ ้น อันเป็ นผลจากกิจกรรม
ของลอรี อลั หรื อกิจกรรมของผู้รับจ้ างช่วง หรื อซัพพลายเออร์ ที่ลอรี อลั มีความสัมพันธ์ โดยกิจกรรมนันเกี
้ ่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว

ขั ้นที่ 1: การทารายงานแจ้ งเบาะแส (speak up report)

การทารายงานแจ้ งเบาะแส โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของลอรี อลั
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การส่งรายงานแจ้ งเบาะแสสามาถทาผ่านเว็บไซต์ L’Oreal Speak Up ที่ได้ รับการรักษาความปลอดภัยที่ www.lorealspeakup.com

ขั ้นที่ 2: การจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส
ลอรี อลั จะใช้ วธิ ีเดียวกับการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแสที่ได้ รับจากพนักงานของตนมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้

3. การไม่ตอบโต้ เอาคืน
3.1 จะต้ องไม่มีผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียรายใดต้ องเผชิญกับการถูกตอบโต้ เอาคืนจากพนักงานลอรี อลั จากการทารายงานแจ้ งเบาะแสหรื อการมี

ส่วนร่ วมจัดการรายงานดังกล่าว
3.2 ผู้มีส่วนได้ เสียทุกคนที่คิดว่าตนถูกตอบโต้ หรื อเอาคืนจากการทารายงานแจ้ งเบาะแสหรื อมีส่วนในการจัดการรายงาน สามารถติดต่อ

CETHO หรื อผู้รับมอบอานาจ

4. บทลงโทษ
เนื่องจากลอรี อลั ถือว่ารายงานแจ้ งเบาะแสเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งและเพื่อให้ มีการจัดการรายงานดังกล่าวตามแนวทางของนโยบายฉบับนี ้
ลอรี อลั จึงขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการทางกฎหมายหากมีการกระทาต่อไปนี ้
•
•
•
•

ทารายงานแจ้ งเบาะแสที่ประสงค์ร้าย หรื อด้ วยความไม่สจุ ริ ตใจ หรื อมีความคิดว่าจะได้ เงินหรื อสิ่งอื่นตอบแทน
ขัดขวางการรายงานแจ้ งเบาะแสหรื อการจัดการรายงานนันๆ
้ ทังด้
้ วยการกระทาการหรื อไม่กระทาการก็ตาม
การไม่ปฏิบตั ติ ามภาระหน้ าที่ในการเก็บรักษาความลับ ที่มาพร้ อมกับการรับและจัดการกับรายงานแจ้ งเบาะแส
การกระทาเพื่อโต้ ตอบเอาคืน หรื อขู่วา่ จะทาเช่นนัน้

ถ้ อยแถลงความเป็ นส่วนตัว
บทนา
ถ้ อยแถลงความเป็ นส่วนตัวนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายวิธีสื่อสารหรื อเก็บข้ อมูลส่วนตัวภายในบริ บทของกลไกการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานแจ้ ง
เบาะแสกรณีที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมของลอรี อลั (L’Oreal Speak Up mechanism) ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ติ ามนโยบายแจ้ งเบาะแสของกลุ่ม (Speak
Up Policy)
การประมวลข้ อมูลส่ วนตัว
เมื่อพนักงานของลอรี อลั พนักงานสัญญาจ้ าง หรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทารายงานแจ้ งเบาะแส บุคคลดังกล่าวจะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวที่เกี่ ยวกับ
ตนและบุคคลที่ถกู กล่าวหาในรายงานแจ้ งเบาะแส และ/หรื อบุคคลที่สามารถให้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแสให้ ลอรี อลั ได้
ทราบ นอกจากนี ้ ลอรี อลั อาจเก็บและจัดการข้ อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นระหว่างจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส
ประเภทข้ อมูลส่วนตัวที่สามารถจัดเก็บและประมวล มีดงั นี ้
 อัตลักษณ์ หน่วยงาน และรายละเอียดในการติดต่อผู้รายงาน
 อัตลักษณ์ หน่วยงาน และรายละเอียดในการติดต่อผู้ถกู กล่าวหาว่าพัวพันในรายงานแจ้ งเบาะแส
 ข้ อมูลอื่นที่ผ้ รู ายงานแจ้ งอย่างสมัครใจ หรื อเป็ นผลจากการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส
เมื่อมีการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส ลอรี อลั จะเก็บข้ อมูลส่วนตัวเกี่ ยวกับบุคคลผู้อาจให้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส (ซึง่
ผู้รายงานอาจระบุตวั บุคคลนันหรื
้ อไม่ก็ตาม)
วัตถุประสงค์
ข้ อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บและประมวลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการรับรายงานแจ้ งเบาะแส เพื่อตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและดาเนินมาตรการ
ที่เหมาะสม หากจาเป็ น ซึง่ เป็ นการทาให้ ลอรี อลั สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันตามกฎหมายของตนและคุ้มครองส่วนได้ เสียอย่างชอบธรรม
ของตนด้ วย (ได้ แก่ การเคารพกฎหมายและหลักจริ ยธรรมของลอรี อลั )
ผู้ควบคุมข้ อมูล
ลอรี อลั เป็ นผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนตัวที่จดั เก็บและประมวล
เมื่อมีการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส ข้ อมูลส่วนตัวอาจถูกจัดเก็บหรื อประมวลหรื อถ่ายโอนให้ กบั นิตบิ คุ คลอื่นภายในกลุ่มลอรี อลั ยกตัวอย่ าง
เช่น นิตบิ ุคคลที่วา่ จ้ างพนักงานผู้เกี่ยวข้ อง พนักงานสัญญาจ้ าง หรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อที่บคุ คลเหล่านันท
้ างานด้ วย ในกรณีนี ้ นิตบิ ุคคล
นันท
้ าหน้ าที่เป็ นผู้ควบคุมข้ อมูลเช่นกัน นิติบคุ คลทังหมดของลอรี
้
อลั จะประมวลข้ อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในถ้ อยแถลงความเป็ น
ส่วนตัว หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลส่วนตัวของนิติบคุ คลอื่นที่เกี่ยวกับนโยบาย Speak Up ของกลุ่ม โปรดอ่านนโยบาย
หรื อถ้ อยแถลงว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัวของนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนนโยบายหรื อถ้ อยแถลงว่าด้ วยการแจ้ งเบาะแส ที่ใช้ บงั คับ
หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่กลุ่มลอรี อลั จัดเก็บและประมวลข้ อมูลส่วนตัว ผู้เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลสามารถส่งคาขอไปที่ :
L’Oreal S.A
Direction Générale de L’Ethique
(Office of the Chief Ethics Officer)
41 Rue Martre
92100 Clichy
France
โทร +33147568793
อีเมล์ ethics@loreal.com

หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่นิตบิ คุ คลหนึง่ นิตบิ คุ คลใดของลอรี อลั จัดเก็บและประมวลข้ อมูลส่วนตัว ผู้เกี่ยวข้ องกับข้ อ มูลสามารถ
หารายละเอียดการติดต่อนิตบิ คุ คลนันได้
้ จากนโยบายหรื อถ้ อยแถลงว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัว
การเก็บข้ อมูล
องค์ประกอบของรายงานแจ้ งเบาะแสจะถูกลบทิ ้งหรื อเก็บรักษาเป็ นเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 เดือนหลังมีคาตัดสินไม่รับรายงานฉบับนัน้ โดยขึ ้นอยู่
กับข้ อกาหนดการเก็บเอกสารของทางการในท้ องถิ่น หากรายงานได้ รับการพิจารณาให้ รับได้ องค์ประกอบของรายงานแจ้ งเบาะแสจะถูกลบทิ ้ง
หรื อเก็บรักษาเป็ นเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 เดือนหลังการจัดการรายงานแล้ วเสร็ จ หากรายงานแจ้ งเบาะแสส่งผลให้ เกิดกระบวนการทางวินยั หรื อ
กฎหมาย องค์ประกอบในรายงานจะถูกเก็บรักษาเป็ นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ดาเนินกระบวนการ และสอดคล้ องกับข้ อกาหนดการเก็บข้ อมูล
ของท้ องถิ่น
ผู้รับข้ อมูล
ผู้มีอานาจในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวที่เกิดขึ ้นในการติดต่อสื่อสารหรื อจัดเก็บรวบรวม คือรองประธานอาวุโสและประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
จริ ยธรรม บุคคลที่ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจริ ยธรรมแต่งตังให้
้ จดั การรายงานแจ้ งเบาะแสและโดยทัว่ ไป คือบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้ องในการรั บ
และ/หรื อจัดการกับรายงานแจ้ งเบาะแส หรื อดาเนินมาตรการที่เหมาะสมตามนโยบาย Speak Up policy ของกลุ่ม ซึง่ อาจรวมถึงบุคคลในลอ
รี อลั หรื อนิตบิ คุ คล
หากมีการทารายงานผ่านเว็บไซต์ L’Oreal Speak Up ที่ได้ รับการรักษาความปลอดภัยสูง (www.lorealspeakup.com) ผู้ให้ บริ การภายนอก
ของลอรี อลั จะถือว่าเป็ นผู้รับข้ อมูลด้ วย
บุคคลเหล่านี ้มีหน้ าที่และภาระผูกพันในการรักษาความลับอย่างเคร่ งครัด
การโอนข้ อมูลส่ วนตัวนอกสหภาพยุโรป
เมื่อมีการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแสอาจมีการถ่ายข้ อมูลส่วนตัวจากสานักงานใหญ่ลอรี อลั ในประเทศฝรั่งเศสไปยังผู้ดแู ลจัดการรายงานแจ้ ง
เบาะแสในนิตบิ คุ คลที่เกี่ยวข้ อง วัตถุประสงค์ของการโอนถ่ายข้ อมูลคือเพื่อให้ เกิดการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส
การโอนถ่ายข้ อมูลส่วนตัวไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรปที่ไม่รับประกันการคุ้มครองข้ อมูลในระดับมากพอจะอยู่ภายใต้ บงั คับการป้องกันที่
เหมาะสม ซึง่ รวมถึงข้ อความมาตรฐานในสัญญาที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการยุโรป
ผู้เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลสามารถขอสาเนาสัญญาเหล่านี ้จากผู้ควบคุมข้ อมูลตามรายละเอียดในหัวข้ อผู้ควบคุมข้ อมูล
สิทธิในการคัดค้ าน
ผู้เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลมีสิทธิคดั ค้ านการประมวลข้ อมูลส่วนตัวได้ ทกุ เมื่อตามเห็นสมควร ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ของตน
โปรดทราบว่าการจัดการกับรายงานแจ้ งเบาะแสบางครัง้ อาจเป็ นเรื่ องยากกว่าเดิมและเป็ นไปไม่ได้ ในบางกรณี หากผู้รายงานใช้ สิทธิการ
คัดค้ านของตน
นอกจากนี ้ การใช้ สิทธิคดั ค้ านไม่สามารถใช้ เพื่อป้องกันลอรี อลั ไม่ให้ ดาเนินการตามภาระผูกพันตามกฎหมาย ในการจัดการรายงานแจ้ ง
เบาะแส และคุ้มครองผู้ทาส่งรายงาน
สิทธิอ่ ืนๆ
ผู้เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลมีสิทธิตอ่ ไปนี ้เช่นกัน
 สิทธิเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวของตน ซึง่ หมายถึงการรับทราบข้ อมูลจากการยืนยันของผู้ควบคุมข้ อมูลว่าได้ มีการประมวลข้ อมูลส่วนตัว
เกี่ยวข้ องกับตนหรื อไม่ และหากเป็ นเช่นนันจริ
้ ง บุคคลสามารถขอเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวเฉพาะบางอย่างที่เกี่ยวกับการประมวลข้ อมูลนัน้
(โดยสอดคล้ องกับกฎหมายที่ใช้ บงั คับ)

 สิทธิแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้ อง และให้ ข้อมูลส่วนตัวให้ ครบถ้ วน
 สิทธิขอให้ ลบข้ อมูลส่วนตัว ที่เรี ยกว่า “สิทธิที่จะถูกลืม” ซึง่ อนุญาตให้ ผ้ เู ป็ นเจ้ าของข้ อมูลขอให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลลบข้ อมูลส่วนตัวของตนออก
ได้ ในบางกรณี (เช่น ลอรี อลั ไม่จาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลส่วนตัวนันอี
้ กต่อไปใ นการจัดการรายงานแจ้ งเบาะแส) การใช้ สิทธินี ้อยู่ภายใต้
ข้ อกาหนดเรื่ องการเก็บเอกสารที่ลอรี อลั บังคับใช้
 สิทธิในการจากัดการประมวลข้ อมูลส่วนตัว (ในบางกรณีรวมถึงการขอให้ ระงับการประมวลข้ อมูล)
 สิทธิในการชี ้แจงการเก็บรักษา ลบ และสื่อสารข้ อมูลส่วนตัวของตนหลังการเสียชีวิต
ในส่วนของสิทธิในการคัดค้ าน สิทธิดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถใช้ เพื่อป้องกันลอรี อลั ไม่ให้ ดาเนินการตามภาระผูกพันตามกฎหมาย ในการ
จัดการรายงานแจ้ งเบาะแส และคุ้มครองผู้ทาส่งรายงาน
การใช้ สิทธิทงหมดนี
ั้
้สามารถทาได้ ด้วยการส่งคาขอไปยังผู้ควบคุมข้ อมูล ตามรายละเอียดในหัวข้ อผู้ควบคุมข้ อมูล
สิทธิในการยื่นคาร้ อง
ผู้เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลมีสิทธิยื่นคาร้ องกับหน่วยงานผู้กากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปที่เป็ นถิ่นที่อยู่ปั จจุบนั สถานที่
ทางาน หรื อที่ๆ ถูกกล่าวหาว่าเกิดการละเมิดกฎที่ใช้ บงั คับ

