
ประกาศแจ้งเรื-องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาํหรับบุคคลที-สนใจเป็นนักศกึษามหาวทิยาลัย  

(Data Privacy Notice for Prospective Students) 

 ประกาศฉบับนี ,กําหนดหลักปฏิบัติเกี5ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตาม

พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. KLMK ประกาศฉบบันี ,บงัคบัใช้กบับคุคลที5สนใจเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

(“ท่าน”) ทา่นได้โปรดอา่นเงื5อนไขของประกาศฉบบันี ,โดยละเอียด  

1. คาํนิยาม 

ภายใต้ประกาศฉบบันี ,  ให้ถ้อยความดงัตอ่ไปนี , หมายความวา่ 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที-ทําให้สามารถระบุตวัตนบุคคลนั<นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั<ง

ข้อมูลทุกประเภทที-สามารถบ่งชี<ตวัตน อาทิเช่น ชื-อ หมายเลขประจําตวับตัรประชาชน ข้อมูลสถานที-อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูล

เอกลกัษณ์ทางกายภาพทางจิตใจ ทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ที-สามารถระบตุวัตนได ้

“บุคคลที-สนใจเป็นนักศกึษา” หมายถงึ นกัเรียนหรือบคุคลที-สนใจเขา้ศึกษากบัมหาวิทยาลยั  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที-มหาวทิยาลัยเกบ็รวบรวม  

2.1 ข้อมูลของบุคคลที-สนใจเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย 

 ข้อมลูที5มหาวิทยาลยัจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ประกอบด้วยข้อมลู เชน่ 

• ชื5อ - นามสกลุ 

• วนัเดือนปีเกิด 

• ที5อยูที่5ตดิตอ่ 

• หมายเลขโทรศพัท์ 

• รูปถ่าย 

• ชื5อบดิามารดา หรือผู้ปกครอง และรายได้ผู้ปกครอง และบคุคลที5ตดิตอ่ได้ 

• ชื5อผู้แทนโดยชอบธรรมและรายได้ผู้แทนโดยชอบธรรม 

• ประวตักิารศกึษา รวมทั ,งบคุคลอ้างอิง (หากจําเป็น) 

• ประวตักิารกระทําความผิดในเรื5องใดๆ ที5มหาวิทยาลยัพิจารณาวา่สาํคญั รวมทั ,งประวตัอิาชญากรรม 

• รายละเอียดด้านการเงินที5จะสนบัสนนุการเรียนของทา่น  

• เกรด ผลการศึกษา ประวตัิการเข้าเรียน และประวตัิหรือพฤติกรรมของท่านที5มหาวิทยาลยับนัทึกเอาไว้ ก่อน ระหว่าง

หรือหลงัจากศกึษาที5จําเป็นเพื5อใช้ยืนยนัตวัตน และกิจกรรมตา่งๆ ที5ทา่นตดิตอ่หรือใช้บริการจากมหาวิทยาลยั 

• รายละเอียดประสบการณการทํางาน 

• ประวตัสิว่นตวั/ประวตักิารทํางานที5ระบใุนประวตัโิดยยอ่ของทา่น (CV) 

• รายละเอียดใบอนญุาตการทํางานตา่งด้าว 

• ข้อมูลอื5นๆ ที5มหาวิทยาลยัเห็นสมควรว่ามีความสําคัญและความจําเป็นต้องการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือ

เปิดเผย 
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• ข้อมลูใดๆ ที5มหาวิทยาลยัได้เก็บ รวบรวม ใช้ ได้รับ หรือเปิดเผยระหว่างที5มีการติดต่อสื5อสารกบัท่าน ทั ,งก่อนหรือขณะ

ศึกษา รวมถึงขณะที5ท่านทํางานหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมนกัศึกษา กิจกรรมศิษย์เก่า กิจกรรมของสมาคมหรือกลุ่ม

กิจกรรมอื5นๆ ของมหาวิทยาลยั หรือเมื5อท่านได้ร่วมงานใดๆ ของมหาวิทยาลยั ให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลยั หรือใช้

บริการใดๆ ของมหาวิทยาลยั 

 นอกจากนี , ในขั ,นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจถูกร้องขอให้ส่งมอบข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยเพิ5มเติม

ดงัตอ่ไปนี , 

• ข้อมลูสขุภาพ หรือความพิการ 

• สญัชาต ิ

• เพศ 

• ศาสนา หรือข้อมูลอื5นที5จําเป็นเพื5อยืนยันหรือรับรองคุณสมบัติของท่าน หรือเพื5อการให้บริการทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 

2.2 ข้อมูลประเภทพเิศษ (Special Category Personal Data) 

มหาวิทยาลยัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลประเภทพิเศษของทา่น ตามมาตรา 26 ของพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 

2562 เช่น เชื ,อชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื5อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม 

ข้อมลูสขุภาพ ความพิการ ข้อมลูพนัธกุรรม ข้อมลูชีวภาพ หรือข้อมลูอื5นใดที5มีลกัษณะเดียวกนั โดยมหาวิทยาลยัจะเข้าถงึ เก็บรวบรวม 

ใช้ ประมวลผล  เปิดเผย หรือควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลด้วยความระมดัระวงัตามขอบเขตที5กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลยัจะแจ้งข้อมลู

รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลประเภทพิเศษดงักลา่วตอ่ทา่นก่อนหรือขณะที5มหาวิทยาลยั

เก็บรวบรวมข้อมลูจากทา่นภายใต้เงื5อนไขหลกัเกณฑ์ที5กฎหมายกําหนด 

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที-เกี-ยวข้องกับการกระทาํความผิดกฎหมาย 

ท่านรับทราบว่า ในกรณีที5มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึ ,น ก่อน/ในระหว่างการศกึษาไม่วา่จะเป็นความผิดในทาง

แพ่งหรือทางอาญาหรือกฎหมายอื5นใด มหาวิทยาลยัมีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมลูการกระทําความผิดกฎหมายของท่านได้ โดย

มหาวิทยาลยัจะเข้าถงึ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลด้วยความระมดัระวงัตามขอบเขตที5กฎหมายกําหนด  

2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที-มหาวทิยาลัยเกบ็รวบรวมจากบุคคลภายนอก 

 มหาวิทยาลยัอาจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นดงัตอ่ไปนี ,จากบคุคลภายนอก  

• ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูสาธารณะ เชน่ ข้อมลูที5ทา่นเปิดเผยในสื5อโซเชียลมีเดีย หรือสื5อสาธารณะ (Facebook, LinkedIn) 

และข้อมลูสาธารณะที5มีชื5อ อาชีพและข้อมลูติดต่อของท่าน หรือข้อมลูที5มหาวิทยาลยัได้รับจากผู้ปกครองและสมาชิก

ครอบครัวของทา่น 

• ข้อมลูเกี5ยวกับประวตัิการศึกษาของท่าน ซึ5งมหาวิทยาลยัอาจรวบรวมจากสถาบนัการศึกษาอื5น หรือจากข้อมลูของ

มหาวิทยาลัยเองในกรณีที5มหาวิทยาลัยมีข้อมูลของท่านอยู่ก่อน (เช่นจากการสมัครเรียนใหม่ การย้ายคณะหรือ

สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยัขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื5อปอ้งกนัและรักษาความปลอดภยัของนกัศกึษาและเพื5อปกปอ้งผลประโยชน์ได้เสีย

ของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัได้ติดตั ,งกล้องวงจรปิดเพื5อความปลอดภยัภายในบริเวณมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหรือผู้ ให้บริการซึ5ง
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เป็นบคุคลภายนอกที5มหาวิทยาลยัจดัหา (วา่จ้าง) จะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมลูจากภาพนิ5งหรือภาพเคลื5อนไหวของ

ทา่นและข้อมลูสว่นบคุคลที5ทา่นใช้และเข้ามาในบริเวณพื ,นที5ของมหาวิทยาลยั 

3. ข้อมูลที-มหาวทิยาลัยประมวลผล 

มหาวิทยาลยัอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที5มหาวิทยาลยัรวบรวมจากทา่นโดยตรงหรือเก็บ

รวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลจากบคุคลภายนอกตามที5ระบไุว้ในข้อ 2.  

ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางประเภทเพิ5มเติมแก่มหาวิทยาลัยเพื5อให้มหาวิทยาลัยสามารถ

ให้บริการแก่ท่าน หรือดําเนินการใดๆ ตามที5ท่านร้องขอ มหาวิทยาลยัจะแจ้งให้ท่านทราบเมื5อมหาวิทยาลยัจําเป็นต้องได้รับข้อมลู

ดังกล่าว ทั ,งนี , ท่านรับทราบว่า การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการหรือ

ดําเนินการใดๆ ตามที5ทา่นร้องขอได้ 

มหาวิทยาลยัใช้ขั ,นตอนการตดัสนิใจที5จะประมวลผลข้อมลูของทา่นผา่นระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือปัญญาประดษิฐ์ (AI) ใน

บางกรณี อาทิเชน่ ข้อมลูเกี5ยวกบัผลคะแนน เกรด เพื5อพิจารณารับทา่นเข้าศกึษา หรือข้อมลูที5ระบไุว้ในใบสมคัรขอความชว่ยเหลือด้าน

การเงิน เพื5อพิจารณาทุนการศึกษา เงินกู้  หรือ เงินช่วยเหลืออื5นๆ แก่ท่าน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ5มเติมโดยติดต่อ

เจ้าหน้าที5คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของมหาวิทยาลยั 

4. วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของท่าน 

 มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื5อสนับสนุนและดําเนินกิจการ

มหาวิทยาลยั และเพื5อประโยชน์ในการจดัและดําเนินการเรียนการสอนให้แก่ทา่น การให้ทนุการศกึษา และการให้บริการอื5นที5เกี5ยวข้อง 

(เช่น การให้บริการหอพักนักศึกษา การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต การสมัครงาน ใบรายงานผลการศึกษาและบริการห้องสมุด) 

รวมถงึเพื5อประโยชน์อื5นใดของกิจการของมหาวิทยาลยั นอกจากนี , มหาวิทยาลยัยงัใช้ข้อมลูเพื5อ 

• พิจารณาและยื5นข้อเสนอเกี5ยวกบัหลกัสตูรการเรียนการสอน 

• ยื5นรายงานกบัหนว่ยงานราชการที5เกี5ยวข้องตามที5กฎหมายกําหนด 

• บริหารหลกัสตูรการเรียนการสอนและให้บริการใดๆ ตามที5ทา่นร้องขอ รวมถงึบริการด้านสขุภาพและเงินชว่ยเหลอื  

• ตดิตาม ศกึษาวิชาใหม่ๆ  ที5กําลงัเป็นที5นิยม 

• รายงานสถิตเิกี5ยวกบัใบสมคัรและการสมคัรเรียนของทา่นแก่สื5อสิ5งพิมพ์อยา่งเหมาะสม 

• ยืนยนัตวัตนของทา่น 

• เตรียมพร้อมให้มหาวิทยาลยัมีความพร้อมสําหรับกรณีฉกุเฉิน 

• บงัคบัใช้นโยบายของมหาวิทยาลยัและกฎหมายที5เกี5ยวข้อง 

มหาวิทยาลยัมีเหตผุลทางกฎหมายที5จะประมวลข้อมลูรวมข้อมลูที5มหาวิทยาลยัจดัเก็บเพื5อให้บริการดงักลา่ว ดงันี , 

• เพื5อคดัเลือกและรับผู้สมคัรเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยั 

• เพื5อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลยัในการประกอบกิจการของมหาวิทยาลยั การจดัการเรียนการสอน 

และให้การศึกษาแก่นกัศึกษา รวมถึงการบริหารมหาวิทยาลยัและหลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และมีความ

เหมาะสม 

• เพื5อปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบที5บงัคบัใช้กบัการปฏิบตังิานของมหาวิทยาลยั 
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• เพื5อปฏิบตัติามสญัญาระหวา่งทา่นกบัมหาวทิยาลยัที5ทําขึ ,นเมื5อทา่นลงทะเบียนเรียนกบัมหาวิทยาลยั ซึ5งรวมถงึการตอบ

รับท่านให้เข้าเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การให้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา หรือการให้บริการของ

มหาวิทยาลยั 

• เพื5อการดําเนินการเพื5อประโยชน์สาธารณะของมหาวิทยาลยั 

  มหาวิทยาลยัอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื5อปฏิบตัิตามกฎหมาย ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ 

รวมทั ,ง (1) ข้อมลูที5เปิดเผยเชื ,อชาตหิรือเผา่พนัธุ์ดั ,งเดมิ ความเหน็ทางการเมือง ความเชื5อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิก

ของสหภาพ (2) ข้อมลูทางชีวภาพและยีน และ (3) ข้อมลูเกี5ยวกบัสขุภาพ รสนิยมทางเพศ มหาวิทยาลยัประมวลผลข้อมลูไม่ว่า (i) 

เพราะมหาวิทยาลยัได้รับความยินยอมของทา่นที5จะดําเนินการดงักลา่วหรือ (ii) เพราะมหาวิทยาลยัต้องประมวลผลข้อมลูของทา่นเพื5อ

ปฏิบตัติามกฎหมายที5บงัคบัใช้ หรือ  (iii) เพื5อปกปอ้งประโยชน์ได้เสยีของมหาวิทยาลยั 

ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ5มเตมิโดยการตดิตอ่เจ้าหน้าที5คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลเมื5อมหาวิทยาลยัประมวลผลข้อมลูที5มี

ความอ่อนไหวของท่านเมื5อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใดๆ ภายใต้ข้อกําหนดและเงื5อนไขที5

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยติดต่อเจ้าหน้าที5คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเพิกถอนความยินยอม มหาวิทยาลัยยังอาจต้อง

ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลเพื5อปฏิบตัิตามกฎหมายหรือเพื5อปกปอ้งประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลยั ทั ,งนี , มหาวิทยาลยัจะอธิบาย

ให้ท่านทราบในเวลาที5มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมลูใดที5มหาวิทยาลยัยงัคงมีหน้าที5ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมลู

สว่นบคุคลเพื5อวตัถปุระสงค์ของการปฏิบตัติามกฎหมาย เพื5อปกปอ้งสว่นได้เสยีของมหาวิทยาลยั หรือจําเป็นตามที5กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี , มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื5อวัตถุประสงค์อื5นๆ เพิ5มเติมที5สอดคล้องหรือเป็นไปในทํานอง

เดียวกบัวตัถปุระสงค์ที5ระบขุ้างต้น รวมทั ,งวตัถปุระสงค์ในการทําการวิจยัทางประวตัิศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ เพื5อวตัถปุระสงค์

ในการจดัเก็บข้อมลู (archives) เพื5อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที5เป็นไปได้ มหาวิทยาลยัจะไม่ใช้ข้อมลูที5สามารถระบุตวัตนได้เพื5อ

วตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้น หรือ มหาวิทยาลยัจะดําเนินการตามขั ,นตอนเพื5อจํากดัขอบเขตของข้อมลูสว่นบคุคลที5มหาวิทยาลยัจะใช้

ในการทําการวิจยัหรือจดัเก็บข้อมลูสํารอง รวมทั ,ง มหาวิทยาลยัอาจใช้วิธีทําให้ข้อมลูไม่สามารถระบตุิดตามได้ (pseudonymization) 

เพื5อหลกีเลี5ยงการใช้และเพื5อปอ้งกนัรักษาการละเมิดข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

5. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 มหาวิทยาลยัตระหนกัถงึความสําคญัในการทําให้มั5นใจถงึการปอ้งกนัข้อมลูสว่นบคุคลที5เพียงพอ มหาวิทยาลยัพยายามที5จะ

จํากดัการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลให้แก่บคุคลที5มีความจําเป็นที5จะต้องเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วเพื5อปฏิบตัิหน้าที5ที5มีอยู่ พนกังาน บคุลากร

ของมหาวิทยาลัย รวมทั ,งบุคคลภายนอกที5มีสัญญาให้บริการกับมหาวิทยาลัยเกี5ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น 

คู่สญัญาอื5นๆ ที5กระทําในนามมหาวิทยาลยัจะเป็นผู้ ได้รับและประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน มหาวิทยาลยัจะเปิดเผยและ

แบ่งปันข้อมลูกบัผู้ ให้บริการแก่มหาวิทยาลยัเหลา่นั ,นเท่าที5จําเป็นเพื5อประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล เพื5อการให้บริการแก่ท่านและเพื5อ

ปกปอ้งสว่นได้เสียของมหาวิทยาลยัเท่านั ,น และตกลงที5จะปอ้งกนัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจากการใช้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดย

ไม่ได้รับอนุญาต ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที5คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับข้อมูลเพิ5มเติมเกี5ยวกับประเภทของผู้ ให้บริการที5

มหาวิทยาลยัจะมีการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้ทราบ มหาวิทยาลยัอาจเปิดเผยข้อมลูการติดต่อของท่านในสมดุรายชื5อ

เจ้าหน้าที5 ให้แก่พนกังานของมหาวิทยาลยัและบคุคลทั5วไป อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมลูของท่านออกจากมหาวิทยาลยั 

ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื5อนไข ระยะเวลาที5มหาวิทยาลยักําหนด 

 มหาวิทยาลยัอาจให้ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านแก่มหาวิทยาลยัอื5นใดหรือหน่วยงานใดๆ เพื5อดําเนินกิจการของมหาวิทยาลยั 

หรือการดําเนินการกิจกรรมร่วมกนั การเดินทาง การจดังานร่วมกนั การเชื5อมโยง/เกี5ยวข้องทางวิชาชีพ (profession affiliations) และ
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การวิจยั มหาวิทยาลยัยงัเปิดเผยข้อมลูของท่านให้กบัหน่วยงานราชการที5ควบคมุในเรื5อง การตรวจคนเข้าเมือง ภาษี ความมั5นคงของ

ชาตแิละอาชญากรรม หรือเหตอืุ5นใดตามที5กฎหมายกําหนด  

นอกจากนี , ท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานในเครือ หรือ

พนัธมิตรทางธุรกิจของมหาวิทยาลยัเพื5อวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการกิจการของมหาวิทยาลยั หรือเพื5อการปฏิบตัิตามนโยบาย เพื5อ

ปกปอ้งประโยชน์ได้เสยีหรือสทิธิโดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลยั หรือประกาศที5มหาวิทยาลยัจะกําหนดเป็นกรณีๆ ไป 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

 มหาวิทยาลยัอาจมีการโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพื5อประโยชน์ของท่านและ/หรือเพื5อประโยชน์ของ

กิจการของมหาวิทยาลยั เช่น กรณีที5หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัให้นกัศกึษาไปทําการแลกเปลี5ยนหรือศกึษาต่อในต่างประเทศ รวมถึง

การจดักิจกรรมใดๆ ของมหาวิทยาลยัที5เกี5ยวข้องกบัตา่งประเทศ ทั ,งนี , ทา่นตกลงให้มหาวิทยาลยัสง่ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นออกนอก

ประเทศไทยไปยงับุคคลหรือหน่วยงานที5อยู่ในประเทศอื5น หรือภายใต้เขตอํานาจกฎหมายของประเทศอื5น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคลในประเทศนั ,นอาจถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของประเทศไทย ทั ,งนี , 

มหาวิทยาลยัจะปฏิบตัิตามขั ,นตอนที5เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคลของท่านในระดบัเดียวกบั

กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของประเทศไทย 

7. ระยะเวลาการจดัเกบ็ข้อมูล  

 มหาวิทยาลยัจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นภายใต้กรอบระยะเวลาตามความจําเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่น

บคุคลหรือตามกฎหมายกําหนด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมลูเกี5ยวกบัระยะเวลาที5มหาวิทยาลยัเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

โดยตดิตอ่เจ้าหน้าที5คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของมหาวิทยาลยั 

8. สทิธิของท่าน 

 ทา่นมีสทิธิดงัตอ่ไปนี ,เกี5ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

• สทิธิที5จะทราบถงึวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

• สทิธิที5จะทราบถงึประเภทของข้อมลูสว่นบคุคลที5เกี5ยวข้อง 

• สทิธิที5จะทราบถงึผู้ รับข้อมลูหรือประเภทของผู้ รับข้อมลูที5จะได้รับการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

• สิทธิที5จะทราบถึงระยะเวลาที5มหาวิทยาลยัจะจัดเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน (ในกรณีที5สามารถกระทําได้) หรือ

หลกัเกณฑ์ที5มหาวิทยาลยัใช้ในการพิจารณากําหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในกรณีที5ไม่

สามารถกระทําได้) 

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที5มหาวิทยาลยัจัดเก็บรวมทั ,งสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลที5ไม่ถูกต้อง

หรือไมค่รบถ้วน 

• สิทธิในการขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ หรือขอให้มหาวิทยาลัยส่งสําเนาข้อมูล

ดงักลา่วให้แก่บคุคลภายนอกโดยตรง 

• สทิธิที5จะคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื5อวตัถปุระสงค์ทางการตลาดและวตัถปุระสงค์อื5นใด 

• สิทธิที5จะขอให้ลบข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเมื5อไม่มีความจําเป็นสําหรับวตัถปุระสงค์ที5มีการจดัเก็บ รวมทั ,งสิทธิที5จะ

จํากดัขอบเขตการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลในกรณีที5ไมส่ามารถให้ลบได้ 

• สทิธิที5จะร้องเรียนกบัหนว่ยงานที5ควบคมุในกรณีที5ทา่นเชื5อวา่มีการละเมิดสทิธิทา่น  
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ทั ,งนี , การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนด ประกาศ ระเบียบที5มหาวิทยาลยักําหนด ซึ5งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของกฎหมายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์อื5นๆ ที5

มหาวิทยาลยักําหนด โดยในการใช้สิทธิข้างต้น ท่านจะต้องส่งคําร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัเจ้าหน้าที5คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล

ของมหาวิทยาลยัตามรายละเอียดที5กําหนดในข้อ �. ของประกาศฉบบันี , 
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9. เจ้าหน้าที-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที5กําหนดในข้อ �. หรือมีข้อสงสยัเกี5ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าที5คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียดด้านลา่งนี , 

เจ้าหน้าที5คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  

 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ที5อยู ่ �/� หมู ่L ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ5ง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี �K�K� 

โทรศพัท์ �K ��� ���� 

 อีเมล pdpc@bu.ac.th 

10. การเพกิถอนความยนิยอม 

 หากท่านไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่าน

สามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทําคําร้องแจ้งมายงัเจ้าหน้าที5คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของมหาวิทยาลยั 

 ทั ,งนี , การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื5อนไข ข้อกําหนด ประกาศ หรือระเบียบที5

กําหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลยั และหลกัเกณฑ์อื5นๆ ที5

มหาวิทยาลยักําหนด 

 


