ประกาศแจ้ งเรื- องการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล สําหรั บบุคคลที-สนใจเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย
(Data Privacy Notice for Prospective Students)
ประกาศฉบั บ นี ก, ํ า หนดหลัก ปฏิ บั ติ เ กี5 ย วกั บ การเก็ บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อ เปิ ดเผยข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล ตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. KLMK ประกาศฉบับนี ,บังคับใช้ กบั บุคคลที5สนใจเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(“ท่ าน”) ท่านได้ โปรดอ่านเงื5อนไขของประกาศฉบับนี ,โดยละเอียด
1.

คํานิยาม
ภายใต้ ประกาศฉบับนี , ให้ ถ้อยความดังต่อไปนี , หมายความว่า

“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที -ทําให้สามารถระบุตวั ตนบุคคลนัน< ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม รวมทัง<
ข้อมู ลทุกประเภทที -สามารถบ่ งชี <ตวั ตน อาทิ เช่ น ชื -อ หมายเลขประจํ าตัวบัตรประชาชน ข้อมู ลสถานที -อยู่ ข้อมู ลออนไลน์ ข้อมู ล
เอกลักษณ์ ทางกายภาพทางจิ ตใจ ทางสังคม เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม ทีส- ามารถระบุตวั ตนได้
“บุคคลที-สนใจเป็ นนักศึกษา” หมายถึง นักเรี ยนหรื อบุคคลทีส- นใจเข้าศึกษากับมหาวิ ทยาลัย
2.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที-มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม

2.1

ข้ อมูลของบุคคลที-สนใจเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้ อมูลที5มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้ องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกอบด้ วยข้ อมูล เช่น
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื5อ - นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
ที5อยูท่ ี5ตดิ ต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
รูปถ่าย
ชื5อบิดามารดา หรื อผู้ปกครอง และรายได้ ผ้ ปู กครอง และบุคคลที5ตดิ ต่อได้
ชื5อผู้แทนโดยชอบธรรมและรายได้ ผ้ แู ทนโดยชอบธรรม
ประวัตกิ ารศึกษา รวมทังบุ
, คคลอ้ างอิง (หากจําเป็ น)
ประวัตกิ ารกระทําความผิดในเรื5 องใดๆ ที5มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าสําคัญ รวมทังประวั
,
ตอิ าชญากรรม
รายละเอียดด้ านการเงินที5จะสนับสนุนการเรี ยนของท่าน
เกรด ผลการศึกษา ประวัติการเข้ าเรี ยน และประวัติหรื อพฤติกรรมของท่านที5มหาวิทยาลัยบันทึกเอาไว้ ก่อน ระหว่าง
หรื อหลังจากศึกษาที5จําเป็ นเพื5อใช้ ยืนยันตัวตน และกิจกรรมต่างๆ ที5ทา่ นติดต่อหรื อใช้ บริ การจากมหาวิทยาลัย
รายละเอียดประสบการณการทํางาน
ประวัตสิ ว่ นตัว/ประวัตกิ ารทํางานที5ระบุในประวัตโิ ดยย่อของท่าน (CV)
รายละเอียดใบอนุญาตการทํางานต่างด้ าว
ข้ อมูลอื5นๆ ที5มหาวิทยาลัยเห็นสมควรว่ามีความสําคัญและความจํ าเป็ นต้ องการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อ
เปิ ดเผย
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• ข้ อมูลใดๆ ที5มหาวิทยาลัยได้ เก็บ รวบรวม ใช้ ได้ รับ หรื อเปิ ดเผยระหว่างที5มีการติดต่อสื5อสารกับท่าน ทังก่
, อนหรื อขณะ
ศึกษา รวมถึงขณะที5ท่านทํางานหรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมศิษย์เก่า กิจกรรมของสมาคมหรื อกลุ่ม
กิจกรรมอื5นๆ ของมหาวิทยาลัย หรื อเมื5อท่านได้ ร่วมงานใดๆ ของมหาวิทยาลัย ให้ ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัย หรื อใช้
บริ การใดๆ ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี , ในขัน, ตอนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ส่ว นบุค คล ท่า นอาจถูก ร้ องขอให้ ส่ง มอบข้ อ มูล แก่ ม หาวิ ท ยาลัยเพิ5 ม เติ ม
ดังต่อไปนี ,
•
•
•
•
2.2

ข้ อมูลสุขภาพ หรื อความพิการ
สัญชาติ
เพศ
ศาสนา หรื อ ข้ อ มูล อื5 น ที5 จํ า เป็ น เพื5 อ ยื น ยัน หรื อ รั บ รองคุณ สมบัติข องท่า น หรื อ เพื5 อ การให้ บ ริ ก ารทางการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัย

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 ประมวลผล เปิ ดเผย หรื อควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยความระมัดระวังตามขอบเขตที5กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลัยจะแจ้ งข้ อมูล
รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษดังกล่าวต่อท่านก่อนหรื อขณะที5มหาวิทยาลัย
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากท่านภายใต้ เงื5อนไขหลักเกณฑ์ที5กฎหมายกําหนด
2.3

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที-เกี-ยวข้ องกับการกระทําความผิดกฎหมาย

ท่านรับทราบว่า ในกรณีที5มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึ ,น ก่อน/ในระหว่างการศึกษาไม่วา่ จะเป็ นความผิดในทาง
แพ่งหรื อทางอาญาหรื อกฎหมายอื5นใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิ เก็บรวบรวมหรื อใช้ ข้อมูลการกระทําความผิดกฎหมายของท่านได้ โดย
มหาวิทยาลัยจะเข้ าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยความระมัดระวังตามขอบเขตที5กฎหมายกําหนด
2.4

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที-มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี ,จากบุคคลภายนอก
• ข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลสาธารณะ เช่น ข้ อมูลที5ทา่ นเปิ ดเผยในสื5อโซเชียลมีเดีย หรื อสื5อสาธารณะ (Facebook, LinkedIn)
และข้ อมูลสาธารณะที5มีชื5อ อาชีพและข้ อมูลติดต่อของท่าน หรื อข้ อมูลที5มหาวิทยาลัยได้ รับจากผู้ปกครองและสมาชิก
ครอบครัวของท่าน
• ข้ อมูลเกี5ยวกับประวัติการศึกษาของท่าน ซึ5งมหาวิทยาลัยอาจรวบรวมจากสถาบันการศึกษาอื5น หรื อจากข้ อมูลของ
มหาวิ ท ยาลัย เองในกรณี ที5 ม หาวิ ท ยาลัย มี ข้ อ มูล ของท่า นอยู่ก่ อ น (เช่น จากการสมัค รเรี ย นใหม่ การย้ า ยคณะหรื อ
สาขาวิชา)

มหาวิทยาลัยขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า เพื5อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของนักศึกษาและเพื5อปกป้องผลประโยชน์ได้ เสีย
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ ติดตังกล้
, องวงจรปิ ดเพื5อความปลอดภัยภายในบริ เวณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรื อผู้ให้ บริ การซึง5
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เป็ นบุคคลภายนอกที5มหาวิทยาลัยจัดหา (ว่าจ้ าง) จะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้ อมูลจากภาพนิ5งหรื อภาพเคลื5อนไหวของ
ท่านและข้ อมูลส่วนบุคคลที5ทา่ นใช้ และเข้ ามาในบริ เวณพื ,นที5ของมหาวิทยาลัย
3.

ข้ อมูลที-มหาวิทยาลัยประมวลผล

มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที5มหาวิทยาลัยรวบรวมจากท่านโดยตรงหรื อเก็บ
รวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกตามที5ระบุไว้ ในข้ อ 2.
ในบางกรณี มหาวิท ยาลัย อาจขอให้ ท่า นให้ ข้ อ มูล บางประเภทเพิ5 ม เติม แก่ ม หาวิท ยาลัย เพื5 อ ให้ ม หาวิท ยาลัย สามารถ
ให้ บริ การแก่ท่าน หรื อดําเนินการใดๆ ตามที5ท่านร้ องขอ มหาวิทยาลัยจะแจ้ งให้ ท่านทราบเมื5อมหาวิทยาลัยจําเป็ นต้ องได้ รับข้ อมูล
ดังกล่าว ทัง, นี , ท่านรั บทราบว่า การไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยอาจเป็ นผลให้ มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้ บริ การหรื อ
ดําเนินการใดๆ ตามที5ทา่ นร้ องขอได้
มหาวิทยาลัยใช้ ขนตอนการตั
ั,
ดสินใจที5จะประมวลผลข้ อมูลของท่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรื อปั ญญาประดิษฐ์ (AI) ใน
บางกรณี อาทิเช่น ข้ อมูลเกี5ยวกับผลคะแนน เกรด เพื5อพิจารณารับท่านเข้ าศึกษา หรื อข้ อมูลที5ระบุไว้ ในใบสมัครขอความช่วยเหลือด้ าน
การเงิน เพื5อพิจารณาทุนการศึกษา เงินกู้ หรื อ เงินช่วยเหลืออื5นๆ แก่ท่าน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ5มเติมโดยติดต่อ
เจ้ าหน้ าที5ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
4.

วัตถุประสงค์ และเหตุผลทางกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลของท่ าน

มหาวิ ท ยาลัย จะเก็ บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มูล ส่ว นบุค คลของท่ า นเพื5 อ สนับ สนุน และดํ า เนิ น กิ จ การ
มหาวิทยาลัย และเพื5อประโยชน์ในการจัดและดําเนินการเรี ยนการสอนให้ แก่ทา่ น การให้ ทนุ การศึกษา และการให้ บริ การอื5นที5เกี5ยวข้ อง
(เช่น การให้ บริ การหอพักนักศึกษา การให้ บริ การระบบอินเตอร์ เน็ต การสมัครงาน ใบรายงานผลการศึกษาและบริ การห้ องสมุด)
รวมถึงเพื5อประโยชน์อื5นใดของกิจการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี , มหาวิทยาลัยยังใช้ ข้อมูลเพื5อ
•
•
•
•
•
•
•
•

พิจารณาและยื5นข้ อเสนอเกี5ยวกับหลักสูตรการเรี ยนการสอน
ยื5นรายงานกับหน่วยงานราชการที5เกี5ยวข้ องตามที5กฎหมายกําหนด
บริ หารหลักสูตรการเรี ยนการสอนและให้ บริ การใดๆ ตามที5ทา่ นร้ องขอ รวมถึงบริ การด้ านสุขภาพและเงินช่วยเหลือ
ติดตาม ศึกษาวิชาใหม่ๆ ที5กําลังเป็ นที5นิยม
รายงานสถิตเิ กี5ยวกับใบสมัครและการสมัครเรี ยนของท่านแก่สอื5 สิง5 พิมพ์อย่างเหมาะสม
ยืนยันตัวตนของท่าน
เตรี ยมพร้ อมให้ มหาวิทยาลัยมีความพร้ อมสําหรับกรณีฉกุ เฉิน
บังคับใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที5เกี5ยวข้ อง

มหาวิทยาลัยมีเหตุผลทางกฎหมายที5จะประมวลข้ อมูลรวมข้ อมูลที5มหาวิทยาลัยจัดเก็บเพื5อให้ บริ การดังกล่าว ดังนี ,
• เพื5อคัดเลือกและรับผู้สมัครเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย
• เพื5อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการประกอบกิจการของมหาวิทยาลัย การจัดการเรี ยนการสอน
และให้ การศึกษาแก่นกั ศึกษา รวมถึงการบริ หารมหาวิทยาลัยและหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพ มีจริ ยธรรม และมีความ
เหมาะสม
• เพื5อปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบที5บงั คับใช้ กบั การปฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัย
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• เพื5อปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่านกับมหาวิทยาลัยที5ทําขึ ,นเมื5อท่านลงทะเบียนเรี ยนกับมหาวิทยาลัย ซึง5 รวมถึงการตอบ
รั บ ท่ า นให้ เ ข้ า เรี ย นในหลัก สูต รของมหาวิ ท ยาลัย การให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ด้ า นทุน การศึก ษา หรื อ การให้ บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัย
• เพื5อการดําเนินการเพื5อประโยชน์สาธารณะของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจต้ องประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื5อปฏิบตั ิตามกฎหมาย ในกรณี ของข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ
รวมทัง, (1) ข้ อมูลที5เปิ ดเผยเชื ,อชาติหรื อเผ่าพันธุ์ดงเดิ
ั , ม ความเห็นทางการเมือง ความเชื5อทางศาสนาหรื อปรัชญา หรื อความเป็ นสมาชิก
ของสหภาพ (2) ข้ อมูลทางชีวภาพและยีน และ (3) ข้ อมูลเกี5ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ มหาวิทยาลัยประมวลผลข้ อมูลไม่ว่า (i)
เพราะมหาวิทยาลัยได้ รับความยินยอมของท่านที5จะดําเนินการดังกล่าวหรื อ (ii) เพราะมหาวิทยาลัยต้ องประมวลผลข้ อมูลของท่านเพื5อ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที5บงั คับใช้ หรื อ (iii) เพื5อปกป้องประโยชน์ได้ เสียของมหาวิทยาลัย
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ5มเติมโดยการติดต่อเจ้ าหน้ าที5ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลเมื5อมหาวิทยาลัยประมวลผลข้ อมูลที5มี
ความอ่อนไหวของท่านเมื5อท่านได้ ให้ ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใดๆ ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื5อนไขที5
มหาวิ ท ยาลัย กํ า หนด โดยติด ต่อ เจ้ า หน้ า ที5 ค้ ุม ครองข้ อ มูล ส่ว นบุค คล หากท่า นเพิ ก ถอนความยิ น ยอม มหาวิ ท ยาลัย ยัง อาจต้ อ ง
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื5อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อเพื5อปกป้องประโยชน์ได้ เสียของมหาวิทยาลัย ทังนี
, , มหาวิทยาลัยจะอธิบาย
ให้ ท่านทราบในเวลาที5มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้ อมูลใดที5มหาวิทยาลัยยังคงมีหน้ าที5ในการเก็บรวบรวมหรื อประมวลผลข้ อมูล
ส่วนบุคคลเพื5อวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เพื5อปกป้องส่วนได้ เสียของมหาวิทยาลัย หรื อจําเป็ นตามที5กฎหมายกําหนด
นอกจากนี , มหาวิทยาลัยประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื5 อวัตถุประสงค์ อื5นๆ เพิ5มเติมที5 สอดคล้ องหรื อเป็ นไปในทํ านอง
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 รวมทัง, บุคคลภายนอกที5 มี สัญ ญาให้ บ ริ การกับ มหาวิทยาลัยเกี5 ยวกับ การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลข้ างต้ น
คู่สญ
ั ญาอื5นๆ ที5กระทําในนามมหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้ได้ รับและประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน มหาวิทยาลัยจะเปิ ดเผยและ
แบ่งปั นข้ อมูลกับผู้ให้ บริ การแก่มหาวิทยาลัยเหล่านันเท่
, าที5จําเป็ นเพื5อประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล เพื5อการให้ บริ การแก่ท่านและเพื5อ
ปกป้องส่วนได้ เสียของมหาวิทยาลัยเท่านัน, และตกลงที5จะป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้ การเข้ าถึงหรื อการเปิ ดเผยโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต ท่านสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที5ค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคลสําหรั บข้ อมูลเพิ5มเติมเกี5 ยวกับประเภทของผู้ให้ บริ การที5
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
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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
มหาวิทยาลัยอาจมีการโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื5อประโยชน์ของท่านและ/หรื อเพื5อประโยชน์ของ
กิจการของมหาวิทยาลัย เช่น กรณีที5หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ นกั ศึกษาไปทําการแลกเปลี5ยนหรื อศึกษาต่อในต่างประเทศ รวมถึง
การจัดกิจกรรมใดๆ ของมหาวิทยาลัยที5เกี5ยวข้ องกับต่างประเทศ ทังนี
, , ท่านตกลงให้ มหาวิทยาลัยส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอก
ประเทศไทยไปยังบุคคลหรื อหน่วยงานที5อยู่ในประเทศอื5น หรื อภายใต้ เขตอํานาจกฎหมายของประเทศอื5น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลในประเทศนันอาจถึ
,
งเกณฑ์หรื อไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ทังนี
, ,
มหาวิทยาลัยจะปฏิบตั ิตามขันตอนที
,
5เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกับ
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
7.

ระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูล

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

สิทธิของท่ าน
ท่านมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี ,เกี5ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
•
•
•
•

•
•
•
•
•

สิทธิที5จะทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สิทธิที5จะทราบถึงประเภทของข้ อมูลส่วนบุคคลที5เกี5ยวข้ อง
สิทธิที5จะทราบถึงผู้รับข้ อมูลหรื อประเภทของผู้รับข้ อมูลที5จะได้ รับการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สิทธิ ที5จะทราบถึงระยะเวลาที5มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในกรณี ที5สามารถกระทําได้ ) หรื อ
หลักเกณฑ์ ที5มหาวิทยาลัยใช้ ในการพิจารณากําหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในกรณี ที5ไม่
สามารถกระทําได้ )
สิทธิ ในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที5มหาวิทยาลัยจัดเก็บรวมทัง, สิทธิ ในการขอให้ แก้ ไขข้ อมูลที5ไม่ถูกต้ อง
หรื อไม่ครบถ้ วน
สิท ธิ ใ นการขอสํา เนาข้ อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า นในรู ป แบบอิเลคทรอนิ ก ส์ หรื อ ขอให้ ม หาวิท ยาลัย ส่ง สํา เนาข้ อ มูล
ดังกล่าวให้ แก่บคุ คลภายนอกโดยตรง
สิทธิที5จะคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื5อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์อื5นใด
สิทธิที5จะขอให้ ลบข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื5อไม่มีความจําเป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ที5มีการจัดเก็บ รวมทังสิ
, ทธิที5จะ
จํากัดขอบเขตการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลในกรณีที5ไม่สามารถให้ ลบได้
สิทธิที5จะร้ องเรี ยนกับหน่วยงานที5ควบคุมในกรณีที5ทา่ นเชื5อว่ามีการละเมิดสิทธิทา่ น
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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 ˆ. ของประกาศฉบับนี ,
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9.

เจ้ าหน้ าที-ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะใช้ สิทธิตามที5กําหนดในข้ อ Š. หรื อมีข้อสงสัยเกี5ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที5ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้ านล่างนี ,
เจ้ าหน้ าที5ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที5อยู่ ˆ/‹ หมู่ L ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง5 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ‹K‹KŒ
โทรศัพท์ ŒK •ŒŽ •ŠŠŠ
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

