
ประกาศแจ้งเรื-องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาํหรับคู่ ค้า (Data Privacy Notice for Vendors) 

ประกาศฉบบันี -กําหนดหลกัปฏิบตัิเกี6ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตามพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองข้อมลู พ.ศ.2562 ประกาศฉบบันี -บงัคบัใช้กบัคูค้่าของมหาวิทยาลยั (“ท่าน”) ท่านได้โปรดอ่านเงื6อนไขของประกาศฉบบันี -โดย

ละเอียด  

1. คาํนิยาม 

ภายใต้ประกาศฉบบันี -  ให้ถ้อยความดงัตอ่ไปนี - หมายความวา่ 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง  ข้อมูลใดๆที,เกี,ยวกบับคุคลที,ทําใหส้ามารถระบตุวัตนบคุคลนั>นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

รวมทั>งการอา้งอิงถึงขอ้มูลบ่งชี> อาทิเช่น ชื,อ หมายเลขประจําตวับตัรประชาชน ขอ้มูลสถานที,อยู่ ขอ้มูลออนไลน์ ขอ้มูลเอกลกัษณ์ทาง

กายภาพทางจิตใจ ทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม อย่างเดียวหรือหลายอย่าง    

 “คู่ ค้า” หมายถงึ บคุคลที,มีนิติสมัพนัธ์กบัมหาวิทยาลยั ซึ,งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการซื>อขาย บริการ ธรุกรรมต่างๆ เป็นตน้ 

2. ข้อมูลที-มหาวทิยาลัยเกบ็รวบรวม 

2.1 ข้อมูลของคู่ ค้า 

 ข้อมลูที6มหาวิทยาลยัจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ประกอบด้วยข้อมลู เชน่ 

• ชื6อ – นามสกลุ  

• ที6อยู ่ทะเบียนบ้าน รายละเอียดภมูิลาํเนา 

• บตัรประชาชน หรือหนงัสอืเดนิทาง 

• หมายเลขโทรศพัท์  และ/หรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือ 

• อีเมล 

• รูปถ่าย 

• ชื6อสถาบนั วฒุิการศกึษา  

•  รายละเอียดประสบการณ์ทํางาน 

•  ประวตัสิว่นตวั/ประวตักิารทํางาน ที6ระบใุนประวตัโิดยยอ่ของทา่น (CV) 

•  ประวตัอิาชญากรรม 

• ข้อมูลอื6นๆ ที6มหาวิทยาลัยเห็นสมควรว่ามีความสําคัญและความจําเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ

ประมวลผล 

• ข้อมลูใดๆ ที6มหาวิทยาลยัได้เก็บรวบรวม ใช้ ได้รับ หรือเปิดเผยระหว่างที6มีการติดต่อสื6อสารกบัท่าน ทั -งก่อน ระหว่าง 

หรือภายหลงัขั -นตอนการคดัเลือกและทําสญัญากบัท่าน และ/หรือขั -นตอนของการตอบคําถามให้ข้อมลูเกี6ยวกบัสินค้า

หรือบริการของทา่น 

นอกจากนี - ในขั -นตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล ทา่นอาจถกูร้องขอให้สง่มอบข้อมลูแก่มหาวิทยาลยัเพิ6มเตมิดงัตอ่ไปนี - 

• ข้อมลูสขุภาพ หรือความพิการ 

• สญัชาต ิ

• เพศ 
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• ศาสนา หรือข้อมลูอื6นที6จําเป็นเพื6อยืนยนัหรือรับรองคณุสมบตัขิองทา่น  

2.2 ข้อมูลประเภทพเิศษ (Special Category Personal Data) 

มหาวิทยาลยัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลประเภทพิเศษของทา่น ตามมาตรา 26 ของพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 

2562 เช่น เชื -อชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื6อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม 

ข้อมลูสขุภาพ ความพิการ ข้อมลูพนัธกุรรม ข้อมลูชีวภาพ หรือข้อมลูอื6นใดที6มีลกัษณะเดียวกนั โดยมหาวิทยาลยัจะเข้าถงึ เก็บรวบรวม 

ใช้ เปิดเผย หรือควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลด้วยความระมดัระวงัตามขอบเขตที6กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลยัจะแจ้งข้อมลูรายละเอียด

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคลประเภทพิเศษดงักลา่วต่อท่านก่อนหรือขณะที6มหาวิทยาลยัเก็บรวบรวมข้อมลูจาก

ทา่นภายใต้เงื6อนไขหลกัเกณฑ์ที6กฎหมายกําหนด 

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที-เกี-ยวข้องกับการกระทาํความผิดกฎหมาย 

ท่านรับทราบว่า ในกรณีที6มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึ -น ไม่ว่าจะเป็นความผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือ

กฎหมายอื6นใด มหาวิทยาลยัมีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมลูการกระทําความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยมหาวิทยาลยัจะเข้าถึง เก็บ

รวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย หรือควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลด้วยความระมดัระวงัตามขอบเขตที6กฎหมายกําหนด  

2.4 มหาวทิยาลัยเกบ็รวบรวม ใช้ ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลดงัต่อไปนี lจากบุคคลภายนอก 

• ข้อมลูเกี6ยวกับที6อยู่สําหรับติดต่อ ข้อมูลทางประชากร (Demographic)  ข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลที6เป็นสาธารณะ ซึ6ง

มหาวิทยาลัยได้จัดเก็บจากบุคคลภายนอกที6ให้ข้อมูลของคู่ค้าที6มีความเป็นไปได้ที6จะเข้าทําสญัญา (prospective 

vendors) กบัมหาวิทยาลยั 
• ข้อมลูเกี6ยวกบัการทําผิดอาญา ข้อมลูความน่าเชื6อถือทางด้านการเงิน (Credit) ข้อมลูที6เกี6ยวกบัประวตัิการทํางานและ

การศกึษาซึ6งมหาวิทยาลยัจดัเก็บเป็นสว่นหนึ6งของขั -นตอนการตรวจสอบประวตัิ ซึ6งข้อมลูดงักลา่วอาจได้รับจาก ภาครัฐ 

บริษัทที6ให้ข้อมลูความน่าเชื6อถือทางการเงิน นายจ้างเดิม และสถาบนัการศกึษาที6เกี6ยวข้อง ที6ไมเ่กินขอบเขตที6กฎหมาย

กําหนด 

มหาวิทยาลยัขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื6อปอ้งกนัและรักษาความปลอดภยัของคู่ค้า และเพื6อปกปอ้งผลประโยชน์ได้เสียของ

มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัได้ติดตั -งกล้องวงจรปิดเพื6อความปลอดภยัภายในบริเวณมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหรือผู้ ให้บริการซึ6งเป็น

บคุคลภายนอกที6มหาวิทยาลยัจดัหา (วา่จ้าง) จะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมลูจากภาพนิ6งหรือภาพเคลื6อนไหวของทา่น

และข้อมลูสว่นบคุคลที6ทา่นใช้และเข้ามาในบริเวณพื -นที6ของมหาวิทยาลยัเพื6อความปลอดภยัของมหาวิทยาลยัและคูค้่า 

3. ข้อมูลที-มหาวทิยาลัยประมวลผล 

มหาวิทยาลยัอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที6มหาวิทยาลยัรวบรวมจากทา่นโดยตรงหรือเก็บ

รวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลจากบคุคลภายนอกตามที6ระบไุว้ในข้อ 2.  

ในบางกรณี มหาวิทยาลยัอาจขอให้ท่านให้ข้อมลูบางประเภทเพิ6มเติมแก่มหาวิทยาลยัเพื6อให้มหาวิทยาลยัสามารถปฏิบตัิ

ตามสญัญาหรือดําเนินการใดๆ ตามที6ท่านร้องขอ มหาวิทยาลยัจะแจ้งให้ท่านทราบเมื6อมหาวิทยาลยัจําเป็นต้องได้รับข้อมลูดงักลา่ว 

ทั -งนี - ท่านรับทราบว่า การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยยุติสัญญาที6มีระหว่างกัน หรือ

มหาวิทยาลยัไมส่ามารถดําเนินการใดๆ ตามที6ทา่นร้องขอได้  

มหาวิทยาลัยใช้ขั -นตอนการตัดสินใจอัตโนมัติ ที6จะประมวลผลข้อมูลของท่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในบางกรณี อาทิเช่น มหาวิทยาลยัอาจประเมินข้อมลูเกี6ยวกบัคําตอบในแบบคําร้องขอตา่งๆ ในประเด็นสําคญั 
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หรือในเรื6องคุณสมบัติของท่าน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ6มเติมโดยติดต่อเจ้าหน้าที6คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

มหาวิทยาลยั 

4. วัตถุประสงค์และเหตุทางกฎหมายที-จะประมวลผลข้อมูลของท่าน 

มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื6อคัดเลือก ประเมินคู่ค้าที6สนใจที6จะให้บริการและทํางานร่วมกับ

มหาวิทยาลยั เพื6อการสื6อสารเรื6องข้อมลูของมหาวิทยาลยัและสถานะสญัญาที6มีกบัมหาวิทยาลยั และในกรณีที6มหาวิทยาลยัตดัสินใจ

ที6จะร่วมงานกบัท่าน มหาวิทยาลยัอาจมีการประมวลผลข้อมลูของท่านเพื6อจดัการกบัระบบการจดัซื -อ ลงทะเบียนท่านให้เป็นผู้จดัซื -อ

รายใหมแ่ละจดัการธรุกิจตา่งๆ ของทา่นที6มีกบัมหาวิทยาลยั   

มหาวิทยาลยัอาจใช้ข้อมลูในการตดัสินใจเกี6ยวกบักลยทุธ์และการบริหารหลกัสตูรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั การ

ยื6นรายงานให้หน่วยงานของรัฐที6เกี6ยวข้อง และการจดัทําการวางแผนการเงิน มหาวิทยาลยัยงัใช้ข้อมลูส่วนบคุคลในกรณีที6กฎหมาย

กําหนด ซึ6งรวมถงึการบงัคบัใช้กฎระเบียบของมหาวิทยาลยัและกฎหมายที6เกี6ยวข้อง 

มหาวิทยาลยัมีเหตผุลทางกฎหมายที6จะประมวลข้อมลูที6มหาวิทยาลยัจดัเก็บเพื6อให้บริการดงักลา่ว ดงันี - 

• มหาวิทยาลัยมีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการคัดเลือกและจ้างคู่ค้าที6มีคุณสมบัติในการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที6ใช้บงัคบักบัการดําเนินการและการบริหารงานมหาวิทยาลยั และจดัทําหลกัสตูรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มี

จริยธรรมและเหมาะสม มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลทั -งหมดที6มหาวิทยาลัยได้รับจากท่านหรือที6เกี6ยวกับท่านเพื6อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์เหลา่นี - ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ6มเตมิได้ที6เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
• มหาวิทยาลัยอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื6อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญาที6ท่านมีกับ

มหาวิทยาลยั รวมทั -งการชําระเงินให้กบัท่าน การปฏิบตัิหน้าที6ในสว่นของมหาวิทยาลยัหรือเพื6อตรวจสอบว่าท่านได้ปฏิบตัิหน้าที6ตาม

สญัญาหรือตามกฎหมายครบถ้วนหรือไม ่ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ6มเตมิได้ที6เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
• มหาวิทยาลยัอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื6อปฏิบตัิตามกฎหมาย ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลประเภท

พิเศษ รวมทั -ง (1) ข้อมลูที6เปิดเผยเชื -อชาติหรือเผา่พนัธุ์ดั -งเดิม ความเห็นทางการเมือง ความเชื6อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือความเป็น

สมาชิกของสหภาพ (2) ข้อมลูทางชีวภาพและยีน และ (3) ข้อมลูเกี6ยวกบัสขุภาพ รสนิยมทางเพศ มหาวิทยาลยัประมวลผลข้อมลูไมว่า่ 

(i) เพราะมหาวิทยาลยัได้รับความยินยอมของทา่นที6จะดําเนินการดงักลา่วหรือ (ii) เพราะมหาวิทยาลยัต้องประมวลผลข้อมลูของทา่น

เพื6อปฏิบตัติามกฎหมายที6บงัคบัใช้ หรือ  (iii) เพื6อปกปอ้งประโยชน์ได้เสยีของมหาวิทยาลยั 

• ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพิ6มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลเมื6อมหาวิทยาลยัประมวลผล

ข้อมลูที6มีความอ่อนไหวของท่านเมื6อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใดๆ ภายใต้ข้อกําหนดและ

เงื6อนไขที6มหาวิทยาลยักําหนด โดยติดตอ่เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หากทา่นเพิกถอนความยินยอม มหาวิทยาลยัยงัอาจต้อง

ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลเพื6อปฏิบตัิตามกฎหมายหรือเพื6อปกปอ้งประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลยั ทั -งนี - มหาวิทยาลยัจะอธิบาย

ให้ท่านทราบในเวลาที6มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมลูใดที6มหาวิทยาลยัยงัคงมีหน้าที6ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมลู

สว่นบคุคลเพื6อวตัถปุระสงค์ของการปฏิบตัติามกฎหมาย เพื6อปกปอ้งสว่นได้เสยีของมหาวิทยาลยัหรือจําเป็นตามที6กฎหมายกําหนด 

• นอกจากนี - มหาวิทยาลยัประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลเพื6อวตัถปุระสงค์อื6นๆ เพิ6มเติมที6สอดคล้องหรือเป็นไปในทํานอง

เดียวกบัวตัถปุระสงค์ที6ระบขุ้างต้น รวมทั -งวตัถปุระสงค์ในการทําการวิจยัทางประวตัิศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ เพื6อวตัถปุระสงค์

ในการจดัเก็บข้อมลู (archives) เพื6อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที6เป็นไปได้ มหาวิทยาลยัจะไม่ใช้ข้อมลูที6สามารถระบุตวัตนได้เพื6อ

วตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้น หรือ มหาวิทยาลยัจะดําเนินการตามขั -นตอนเพื6อจํากดัขอบเขตของข้อมลูสว่นบคุคลที6มหาวิทยาลยัจะใช้

ในการทําการวิจยัหรือจดัเก็บข้อมลูสํารอง รวมทั -ง มหาวิทยาลยัอาจใช้วิธีทําให้ข้อมลูไม่สามารถระบตุิดตามได้ (pseudonymization) 

เพื6อหลกีเลี6ยงการใช้และเพื6อปอ้งกนัรักษาการละเมิดข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 
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5. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 มหาวิทยาลยัตระหนกัถงึความสําคญัในการทําให้มั6นใจถงึการปอ้งกนัข้อมลูสว่นบคุคลที6เพียงพอ มหาวิทยาลยัพยายามที6จะ

จํากดัการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลให้แก่บคุคลที6มีความจําเป็นที6จะต้องเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วเพื6อปฏิบตัิหน้าที6ที6มีอยู่ พนกังาน บคุลากร

ของมหาวิทยาลยั รวมทั -งบุคคลภายนอกที6มีสญัญาให้บริการแก่มหาวิทยาลยัเกี6ยวกบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลข้างต้นและ

คู่สญัญาอื6นๆ ที6กระทําในนามมหาวิทยาลยัจะเป็นผู้ ได้รับและประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน มหาวิทยาลยัจะเปิดเผยและ

แบ่งปันข้อมลูกบัผู้ ให้บริการแก่มหาวิทยาลยัเหล่านั -นเท่าที6จําเป็นเพื6อประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลเพื6อการให้บริการแก่ท่านและเพื6อ

ปกปอ้งสว่นได้เสียของมหาวิทยาลยัเท่านั -น และตกลงที6จะปอ้งกนัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจากการใช้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดย

ไม่ได้รับอนุญาต ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที6คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับข้อมูลเพิ6มเติมเกี6ยวกับประเภทของผู้ ให้บริการที6

มหาวิทยาลยัจะมีการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้ทราบ มหาวิทยาลยัอาจเปิดเผยข้อมลูการติดต่อของท่านในสมดุรายชื6อ

เจ้าหน้าที6 ให้แก่พนกังานของมหาวิทยาลยัและบคุคลทั6วไป อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมลูของท่านออกจากมหาวิทยาลยั 

ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื6อนไข ระยะเวลาที6มหาวิทยาลยักําหนด 

 มหาวิทยาลยัอาจให้ข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน แก่มหาวิทยาลยัอื6นใดหรือหน่วยงานใดๆ เพื6อดําเนินกิจการของมหาวิทยาลยั 

หรือการดําเนินการกิจกรรมร่วมกนั การเดินทาง การจดังานร่วมกนั การเชื6อมโยง/เกี6ยวข้องทางวิชาชีพ (profession affiliations) และ

การวิจยั มหาวิทยาลยัยงัเปิดเผยข้อมลูของท่านให้กบัหน่วยงานราชการที6ควบคมุในเรื6อง การตรวจคนเข้าเมือง ภาษี ความมั6นคงของ

ชาตแิละอาชญากรรม หรือเหตอืุ6นใดตามที6กฎหมายกําหนด  

นอกจากนี - ท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานในเครือ หรือ

พนัธมิตรทางธุรกิจของมหาวิทยาลยัเพื6อวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการกิจการของมหาวิทยาลยั หรือเพื6อการปฏิบตัิตามนโยบาย เพื6อ

ปกปอ้งประโยชน์ได้เสยีหรือสทิธิโดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลยั หรือประกาศที6มหาวิทยาลยัจะกําหนดเป็นกรณีๆ ไป 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (Transfer to Third Country) 

 มหาวิทยาลยัอาจโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพื6อวตัถุประสงค์ในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลยั

เท่าที6จําเป็น ทั -งนี - ท่านตกลงให้มหาวิทยาลยัส่งข้อมลูส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยงับุคคลหรือหน่วยงานที6อยู่ใน

ประเทศอื6น หรือภายใต้เขตอํานาจกฎหมายของประเทศอื6น ไมว่า่กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลในประเทศนั -นอาจถงึเกณฑ์หรือไม่

ถงึเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของประเทศไทย ทั -งนี - มหาวิทยาลยัจะปฏิบตัิตามขั -นตอนที6เหมาะสมในการ

คุ้มครองรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในระดบัเดียวกบักฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของประเทศไทย 

7. ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล (Data Retention) 

 มหาวิทยาลยัจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นภายใต้กรอบระยะเวลาตามความจําเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่น

บคุคลหรือตามกฎหมายกําหนด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมลูเกี6ยวกบัระยะเวลาที6มหาวิทยาลยัเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

โดยตดิตอ่เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของมหาวทิยาลยั 

8. สทิธิของท่าน 

 ในเวลาใดก็ตาม ทา่นมีสทิธิดงัตอ่ไปนี -เกี6ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

• สทิธิในการรับทราบวตัถปุระสงค์ในการประมวลผล 

• สทิธิในการรับทราบประเภทของข้อมลูสว่นบคุคลที6เกี6ยวข้อง 

• สทิธิในการรับทราบผู้ รับหรือประเภทของผู้ รับที6จะได้รับการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 
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• ในกรณีอนัอาจเป็นไปได้ สิทธิในการรับทราบข้อมลูของระยะเวลาที6ข้อมลูส่วนบุคคลจะมีการจดัเก็บ หรือในกรณีที6

เป็นไปไมไ่ด้ ข้อมลูของหลกัเกณฑ์ที6ใช้ในการพิจารณาระยะเวลา 

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลของท่านที6มหาวิทยาลยัมี รวมทั -งสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมลูที6ไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วน 

• สิทธิในการขอสําเนาข้อมลูสว่นบคุคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที6ท่านอาจสง่ให้บคุคลภายนอกหรือขอให้มหาวิทยาลยั

สง่โดยตรง 

• สทิธิที6จะคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื6อวตัถปุระสงค์ทางการตลาดและวตัถปุระสงค์อื6นใด 

• สิทธิที6จะขอให้ลบข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเมื6อไม่มีความจําเป็นสําหรับวตัถปุระสงค์ที6มีการจดัเก็บ รวมทั -งสิทธิที6จะ

จํากดัขอบเขตการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลในกรณีที6ไมส่ามารถให้ลบได้ 

• สทิธิที6จะร้องเรียนกบัหนว่ยงานที6ควบคมุในกรณีที6ทา่นเชื6อวา่มีการละเมิดสทิธิทา่น  

ทั -งนี - การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนด ประกาศ ระเบียบที6มหาวิทยาลยักําหนด ซึ6งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของกฎหมายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์อื6นๆ ที6

มหาวิทยาลยักําหนด โดยในการใช้สิทธิข้างต้น ท่านจะต้องส่งคําร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัเจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล

ของมหาวิทยาลยัตามรายละเอียดที6กําหนดในข้อ �. ของประกาศฉบบันี - 

9. เจ้าหน้าที-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที6กําหนดในข้อ �. หรือมีข้อสงสยัเกี6ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียดด้านลา่งนี - 

เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  

 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ที6อยู ่ �/� หมู ่� ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ6ง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ����� 

โทรศพัท์ �� ��� ���� 

 อีเมล pdpc@bu.ac.th 

10. การเพกิถอนความยนิยอม 

 หากท่านไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่าน

สามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทําคําร้องแจ้งมายงัเจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของมหาวิทยาลยั 

 ทั -งนี - การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื6อนไข ข้อกําหนด ประกาศ หรือระเบียบที6

กําหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลยั และหลกัเกณฑ์อื6นๆ ที6

มหาวิทยาลยักําหนด 

 


