ประกาศแจ้ งเรื- องการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล สําหรั บผู้มาติดต่ อ (Data Privacy Notice for Visitors General Registration)
ประกาศฉบับนี ,กําหนดหลักปฏิบตั ิเกี5ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้ อมูล พ.ศ.2562 ประกาศฉบับนี ,บังคับใช้ สําหรับผู้มาติดต่อของมหาวิทยาลัย ( “ท่ าน”) ท่านได้ โปรดอ่านเงื5อนไขของประกาศ
ฉบับนี ,โดยละเอียด
1.

คํานิยาม
ภายใต้ ประกาศฉบับนี , ให้ ถ้อยความดังต่อไปนี , หมายความว่า

“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที เ- กี -ยวกับบุคคลที ท- ําให้สามารถระบุตวั ตนบุคคลนัน? ได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
รวมทัง? การอ้างอิ งถึงข้อมูลบ่งชี ? อาทิ เช่น ชื อ- หมายเลขประจํ าตัวบัตรประชาชน ข้อมูลสถานทีอ- ยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ ทาง
กายภาพทางจิ ตใจ ทางสังคม เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม อย่างเดียวหรื อหลายอย่าง
“ผู้มาติดต่ อ” หมายถึง บุคคลภายนอกซึ- งมาติ ดต่อมหาวิ ทยาลัย ซึ- งไม่ใช่นกั เรี ยน นักศึกษา ผู้บริ หาร คณาจารย์ ลูกจ้าง
หรื อพนักงานของมหาวิ ทยาลัย
2.

ข้ อมูลที-มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม

2.1

ข้ อมูลของผู้มาติดต่ อ

ข้ อมูลที5มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้ องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื5อใช้ ในการลงทะเบียน
ประกอบด้ วยข้ อมูล เช่น

2.2

• ชื5อ – นามสกุล
• ที5อยู่ ทะเบียนบ้ าน
• บัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง
• หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
• รูปถ่าย
• อีเมล เป็ นต้ น
ข้ อมูลประเภทพิเศษ (Special Category Personal Data)

มหาวิทยาลัยเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 เช่น เชื ,อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื5อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม
ข้ อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้ อมูลพันธุกรรม ข้ อมูลชีวภาพ หรื อข้ อมูลอื5นใดที5มีลกั ษณะเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยจะเข้ าถึง เก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย หรื อควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยความระมัดระวังตามขอบเขตที5กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลัยจะแจ้ งข้ อมูลรายละเอียด
การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษดังกล่าวต่อท่านก่อนหรื อขณะที5มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
ท่านภายใต้ เงื5อนไขหลักเกณฑ์ที5กฎหมายกําหนด
2.3

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที-เกี-ยวข้ องกับการกระทําความผิดกฎหมาย

ท่านรับทราบว่า ในกรณีที5มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึ ,น ไม่ว่าจะเป็ นความผิดในทางแพ่งหรื อทางอาญาหรื อ
กฎหมายอื5นใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิเก็บรวบรวมหรื อใช้ ข้อมูลการกระทําความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยมหาวิทยาลัยจะเข้ าถึง เก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยความระมัดระวังตามขอบเขตที5กฎหมายกําหนด
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2.4

มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลดังต่ อไปนีจm ากบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า เพื5อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของผู้มาติดต่อ และเพื5อปกป้องผลประโยชน์ได้ เสีย
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ ติดตังกล้
, องวงจรปิ ดเพื5อความปลอดภัยภายในบริ เวณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรื อผู้ให้ บริ การซึง5
เป็ นบุคคลภายนอกที5มหาวิทยาลัยจัดหา (ว่าจ้ าง) จะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้ อมูลจากภาพนิ5งหรื อภาพเคลื5อนไหวของ
ท่านและข้ อมูลส่วนบุคคลที5ทา่ นใช้ และเข้ ามาในบริ เวณพื ,นที5ของมหาวิทยาลัยเพื5อความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและผู้มาติดต่อ
3.

ข้ อมูลที-มหาวิทยาลัยประมวลผล

มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที5มหาวิทยาลัยรวบรวมจากท่านโดยตรงหรื อเก็บ
รวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกตามที5ระบุไว้ ในข้ อ 2.
ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจขอให้ ท่านให้ ข้อมูลบางประเภทเพิ5มเติมแก่มหาวิทยาลัย เพื5อให้ มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบตั ิ
ตามสัญญาหรื อดําเนินการใดๆ ตามที5ท่านร้ องขอ มหาวิทยาลัยจะแจ้ งให้ ท่านทราบเมื5อมหาวิทยาลัยจําเป็ นต้ องได้ รับข้ อมูลดังกล่าว
ทัง, นี , ท่ า นรั บ ทราบว่ า การไม่ ใ ห้ ข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลแก่ ม หาวิ ท ยาลัย อาจเป็ น ผลให้ ม หาวิ ท ยาลัย ยุติ สัญ ญาที5 มี ร ะหว่ า งกัน หรื อ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถดําเนินการใดๆ ตามที5ทา่ นร้ องขอได้
4.

วัตถุประสงค์ และเหตุทางกฎหมายที-จะประมวลผลข้ อมูลของท่ าน
มหาวิทยาลัยประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื5อ
•
•
•
•
•
•

ดําเนินการตามคําขอของท่าน
บริ หารความสัมพันธ์กบั ของพันธมิตรและคูค่ ้ าของมหาวิทยาลัย
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหมาย หรื อข้ อบังคับ
ให้ มหาวิทยาลัยสามารถจัดให้ มีผลิตภัณฑ์ บริ การหรื อสิง5 อํานวยความสะดวกต่างๆ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรื อตามที5กฎหมายกําหนด
ตรวจสอบการใช้ งานระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยเพื5อความปลอดภัยและความเป็ นอันหนึ5งอันเดียวของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ อมูลและการสือ5 สารข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมีเหตุผลทางกฎหมายที5จะประมวลข้ อมูลที5มหาวิทยาลัยจัดเก็บเพื5อให้ บริ การดังกล่าว ดังนี ,
• มหาวิทยาลัยอาจต้ องประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื5อปฏิบตั ิตามกฎหมาย ในกรณี ของข้ อมูลส่วนบุคคลประเภท
พิเศษ รวมทัง, (1) ข้ อมูลที5เปิ ดเผยเชื ,อชาติหรื อเผ่าพันธุ์ดงเดิ
ั , ม ความเห็นทางการเมือง ความเชื5อทางศาสนาหรื อปรัชญา หรื อความเป็ น
สมาชิกของสหภาพ (2) ข้ อมูลทางชีวภาพและยีน และ (3) ข้ อมูลเกี5ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ มหาวิทยาลัยประมวลผลข้ อมูลไม่วา่
(i) เพราะมหาวิทยาลัยได้ รับความยินยอมของท่านที5จะดําเนินการดังกล่าวหรื อ (ii) เพราะมหาวิทยาลัยต้ องประมวลผลข้ อมูลของท่าน
เพื5อปฏิบตั ติ ามกฎหมายที5บงั คับใช้ หรื อ (iii) เพื5อปกป้องประโยชน์ได้ เสียของมหาวิทยาลัย
• ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ5มเติมโดยการติดต่อเจ้ าหน้ าที5ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลเมื5อมหาวิทยาลัยประมวลผล
ข้ อมูลที5มีความอ่อนไหวของท่านเมื5อท่านได้ ให้ ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใดๆ ภายใต้ ข้อกําหนดและ
เงื5อนไขที5มหาวิทยาลัยกําหนด โดยติดต่อเจ้ าหน้ าที5ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล หากท่านเพิกถอนความยินยอม มหาวิทยาลัยยังอาจต้ อง
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื5อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อเพื5อปกป้องประโยชน์ได้ เสียของมหาวิทยาลัย ทังนี
, , มหาวิทยาลัยจะอธิบาย
ให้ ท่านทราบในเวลาที5มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้ อมูลใดที5มหาวิทยาลัยยังคงมีหน้ าที5ในการเก็บรวบรวมหรื อประมวลผลข้ อมูล
ส่วนบุคคลเพื5อวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เพื5อปกป้องส่วนได้ เสียของมหาวิทยาลัยหรื อจําเป็ นตามที5กฎหมายกําหนด
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• นอกจากนี , มหาวิทยาลัยประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื5อวัตถุประสงค์อื5นๆ เพิ5มเติมที5สอดคล้ องหรื อเป็ นไปในทํานอง
เดียวกับวัตถุประสงค์ที5ระบุข้างต้ น รวมทังวั
, ตถุประสงค์ในการทําการวิจยั ทางประวัติศาสตร์ สถิติ หรื อวิทยาศาสตร์ เพื5อวัตถุประสงค์
ในการจัดเก็บข้ อมูล (archives) เพื5อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที5เป็ นไปได้ มหาวิทยาลัยจะไม่ใช้ ข้อมูลที5สามารถระบุตวั ตนได้ เพื5อ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น หรื อ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามขันตอนเพื
,
5อจํากัดขอบเขตของข้ อมูลส่วนบุคคลที5มหาวิทยาลัยจะใช้
ในการทําการวิจยั หรื อจัดเก็บข้ อมูลสํารอง รวมทัง, มหาวิทยาลัยอาจใช้ วิธีทําให้ ข้อมูลไม่สามารถระบุติดตามได้ (pseudonymization)
เพื5อหลีกเลีย5 งการใช้ และเพื5อป้องกันรักษาการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.

ผู้รับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการทําให้ มนั5 ใจถึงการป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลที5เพียงพอ มหาวิทยาลัยพยายามที5จะ
จํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่บคุ คลที5มีความจําเป็ นที5จะต้ องเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวเพื5อปฏิบตั ิหน้ าที5ที5มีอยู่ พนักงาน บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย รวมทังบุ
, คคลภายนอกที5มีสญ
ั ญาให้ บริ การแก่มหาวิทยาลัยเกี5ยวกับการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลข้ างต้ นและ
คู่สญ
ั ญาอื5นๆ ที5กระทําในนามมหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้ได้ รับและประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน มหาวิทยาลัยจะเปิ ดเผยและ
แบ่งปั นข้ อมูลกับผู้ให้ บริ การแก่มหาวิทยาลัยเหล่านันเท่
, าที5จําเป็ นเพื5อประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื5อการให้ บริ การแก่ท่านและเพื5อ
ปกป้องส่วนได้ เสียของมหาวิทยาลัยเท่านัน, และตกลงที5จะป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้ การเข้ าถึงหรื อการเปิ ดเผยโดย
ไม่ ไ ด้ รั บ อนุญ าต ท่ า นอาจติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที5 ค้ ุม ครองข้ อ มูล ส่ว นบุค คลสํ า หรั บ ข้ อ มูล เพิ5 ม เติ ม เกี5 ย วกับ ประเภทของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารที5
มหาวิทยาลัยจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ ทราบ มหาวิทยาลัยอาจเปิ ดเผยข้ อมูลการติดต่อของท่านในสมุดรายชื5อ
เจ้ าหน้ าที5 ให้ แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยและบุคคลทัว5 ไป อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ ลบข้ อมูลของท่านออกจากมหาวิทยาลัย
ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื5อนไข ระยะเวลาที5มหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลัยอาจให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่มหาวิทยาลัยอื5นใดหรื อหน่วยงานใดๆ เพื5อดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
หรื อการดําเนินการกิจกรรมร่ วมกัน การเดินทาง การจัดงานร่ วมกัน การเชื5อมโยง/เกี5ยวข้ องทางวิชาชีพ (profession affiliations) และ
การวิจยั มหาวิทยาลัยยังเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านให้ กบั หน่วยงานราชการที5ควบคุมในเรื5 อง การตรวจคนเข้ าเมือง ภาษี ความมัน5 คงของ
ชาติและอาชญากรรม หรื อเหตุอื5นใดตามที5กฎหมายกําหนด
นอกจากนี , ท่า นตกลงยิ น ยอมให้ ม หาวิท ยาลัย เปิ ด เผยหรื อ โอนข้ อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า นให้ แ ก่ ห น่ว ยงานในเครื อ หรื อ
พันธมิตรทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยเพื5อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการกิจการของมหาวิทยาลัย หรื อเพื5อการปฏิบตั ิตามนโยบาย เพื5อ
ปกป้องประโยชน์ได้ เสียหรื อสิทธิโดยชอบด้ วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย หรื อประกาศที5มหาวิทยาลัยจะกําหนดเป็ นกรณีๆ ไป
6.

การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ (Transfer to Third Country)

มหาวิทยาลัยอาจโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื5อวัตถุประสงค์การดําเนินการตามคําขอเท่าที5จําเป็ น ทังนี
, ,
ท่านตกลงให้ มหาวิทยาลัยส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลหรื อหน่วยงานที5อยูใ่ นประเทศอื5น หรื อภายใต้
เขตอํานาจกฎหมายของประเทศอื5น ไม่วา่ กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในประเทศนันอาจถึ
,
งเกณฑ์หรื อไม่ถงึ เกณฑ์มาตรฐานของ
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ทังนี
, , มหาวิทยาลัยจะปฏิบตั ิตามขันตอนที
,
5เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกับกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
7.

ระยะเวลาการเก็บข้ อมูล (Data Retention)

มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ กรอบระยะเวลาตามความจําเป็ นในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วน
บุคคลหรื อตามกฎหมายกําหนด ท่านสามารถตรวจสอบข้ อมูลเกี5ยวกับระยะเวลาที5มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยติดต่อเจ้ าหน้ าที5ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
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8.

สิทธิของท่ าน
ในเวลาใดก็ตาม ท่านมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี ,เกี5ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลที5มหาวิทยาลัยมี
• สิทธิในการขอให้ แก้ ไขข้ อมูลที5ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน
• สิทธิในการรับทราบผู้รับหรื อประเภทของผู้รับที5จะได้ รับการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
• ในกรณีอนั อาจเป็ นไปได้ สิทธิ ในการรับทราบข้ อมูลของระยะเวลาที5ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการจัดเก็บ หรื อในกรณีที5
เป็ นไปไม่ได้ ข้ อมูลของหลักเกณฑ์ที5ใช้ ในการพิจารณาระยะเวลา
• สิ ท ธิ ที5 จ ะขอให้ ล บข้ อ มูล เฉพาะในกรณี ที5 ม หาวิ ท ยาลัย ไม่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจัด เก็ บ ข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลเพื5 อ งาน
ค้ นคว้ าวิจยั แล้ ว หรื อในกรณีที5ทา่ นเพิกถอนความยินยอม หรื อกรณีมีการท่านคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูล
• สิทธิ ในการจํ ากัดการประมวลผลข้ อมูล เฉพาะในกรณี ที5ข้อมูลไม่ถูกต้ อง หรื อในกรณี ที5ท่านมีสิทธิ ขอให้ ลบข้ อมูล
ดังกล่าวแต่ท่านประสงค์ให้ จํากัดการประมวลผลแทน หรื อในกรณีที5มหาวิทยาลัยไม่มีความจําเป็ นต้ องจัดเก็บข้ อมูล
เพื5องานค้ นคว้ าวิจยั แล้ ว แต่มหาวิทยาลัยจําเป็ นจะต้ องจัดเก็บข้ อมูลเพื5อประโยชน์ในคดีความ
• สิทธิในการขอสําเนาข้ อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบอิเลคทรอนิกส์ในรู ปแบบที5สามารถอ่านหรื อใช้ งานโดยทัว5 ไปได้ ที5ท่าน
อาจส่งให้ บคุ คลภายนอกหรื อขอให้ มหาวิทยาลัยส่งโดยตรง
• สิทธิที5จะคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• สิทธิที5จะขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลในลักษณะที5คอมพิวเตอร์ สามารถทําการตัดสินใจได้ เอง

ทังนี
, , การใช้ สิทธิของท่านจะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อกําหนด ประกาศ ระเบียบที5มหาวิทยาลัยกําหนด ซึง5 จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายคุ้ม ครองข้ อ มูล ส่ ว นบุค คล รวมถึ ง นโยบายคุ้ม ครองข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลของมหาวิ ท ยาลัย และหลัก เกณฑ์ อื5 น ๆ ที5
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยในการใช้ สิทธิข้างต้ น ท่านจะต้ องส่งคําร้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังเจ้ าหน้ าที5ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ของมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดที5กําหนดในข้ อ y. ของประกาศฉบับนี ,
9.

เจ้ าหน้ าที-ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะใช้ สิทธิตามที5กําหนดในข้ อ z. หรื อมีข้อสงสัยเกี5ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที5ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้ านล่างนี ,
เจ้ าหน้ าที5ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที5อยู่ y/{ หมู่ | ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง5 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี {}{}~
โทรศัพท์ ~} •~€ •zzz
อีเมล pdpc@bu.ac.th
10.

การเพิกถอนความยินยอม
หากท่านไม่ประสงค์ ให้ มหาวิทยาลัยเก็ บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่าน
สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ โดยการทําคําร้ องแจ้ งมายังเจ้ าหน้ าที5ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
ทัง, นี , การเพิกถอนความยินยอมข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้ องอยู่ภายใต้ เงื5อนไข ข้ อกํ าหนด ประกาศ หรื อระเบียบที5
กํ าหนดในกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์ อื5นๆ ที5
มหาวิทยาลัยกําหนด
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