ประกาศแจ้ งเรื- องการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล สําหรั บบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(Data Privacy notice for employees)
ประกาศฉบับ นี ก- ํ า หนดหลัก ปฏิ บัติ เ กี6 ย วกับ เก็ บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อ เปิ ด เผย ข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลตาม
พระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล) ประกาศฉบับนีบ- งั คับใช้ กับผู้บริ หาร
อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ เจ้ าหน้ าที6 พนักงาน ลูกจ้ าง บุคลากร (รวมเรี ยกว่า “บุคลากร” หรื อ “ท่ าน”) ของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ หน่วยงานในเครื อ และพันธมิตรทังหมดของมหาวิ
ทยาลัย (รวมเรี ยกว่า “มหาวิทยาลัย”) ท่านได้ โปรดอ่านเงื6อนไขของ
ประกาศฉบับนี -โดยละเอียด
1.

คํานิยาม

“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” ภายใต้ ประกาศฉบับนี - หมายถึง ข้อมูลใดๆที เ, กี ,ยวกับบุคคลที ท, ําให้สามารถระบุตวั ตนบุคคลนัน>
ได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมรวมทัง> ข้อมูลทุกประเภทที ,สามารถบ่งชี >ตวั ตน อาทิ เช่น ชื ,อ หมายเลขประจํ าตัวบัตรประชาชน
ข้อมูลสถานที ,อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ ทางกายภาพทางจิ ตใจ ทางสังคม เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม ที ,สามารถระบุ
ตัวตนได้
2.

ข้ อมูลที-มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม (The Information we collect about you)

2.1

ข้ อมูลผู้สมัครงาน

ในการพิจารณารับท่านเป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้ องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อ
เปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึง6 ประกอบไปด้ วยข้ อมูลต่อไปนี • ชื6อ - นามสกุล
• ที6อยู่ ทะเบียนบ้ าน รายละเอียดภูมิลาํ เนา
• บัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง
• หมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
• อีเมล
• ชื6อสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา
• รายละเอียดประสบการณ์ทํางาน
• ข้ อมูลทุกประเภทของท่านที6ใช้ ประกอบการสมัครงาน
• ประวัตสิ ว่ นตัว / ประวัตกิ ารทํางาน ที6ระบุในประวัตโิ ดยย่อของท่าน (CV)
• รายละเอียดใบอนุญาตการทํางานต่างด้ าว (กรณีบคุ ลากรเป็ นคนต่างชาติ)
• ประวัตอิ าชญากรรม
• ข้ อมูลประวัติการทํางานปั จจุบนั และข้ อมูลประวัติการทํางานย้ อนหลัง รวมถึงข้ อมูลนายจ้ าง หรื ออดีตนายจ้ าง
สถานที6ทํางาน ที6อยู่ที6ทํางาน วันเวลาที6ทํางาน เงินเดือน พฤติกรรมการทํางาน หรื อรายละเอียดประวัติการทํางาน
อื6นที6เกี6ยวข้ อง เป็ นต้ น

ทังนี
- - มหาวิทยาลัยอาจติดต่อบุคคลอ้ างอิงที6ทา่ นระบุหรื อให้ ไว้ ในเวลาสมัครงานเพื6อตรวจสอบรายละเอียดประวัตกิ าร
ทํ า งานของท่ า น โดยมหาวิ ท ยาลัย หรื อ บุค คลภายนอกเท่า ที6 จํ า เป็ น เพื6 อ ปกป้อ งผลประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย
นอกจากนี - ในขันตอนการสมั
ครงาน ท่านอาจถูกร้ องขอให้ สง่ มอบข้ อมูลแก่มหาวิทยาลัยเพิ6มเติมดังต่อไปนี • ข้ อมูลสุขภาพ หรื อความพิการ
• สัญชาติ
• เพศ
• ศาสนา หรื อข้ อมูลอื6นที6จําเป็ นเพื6อยืนยันหรื อรับรองคุณสมบัติของท่านว่าสามารถทํางานกับทางมหาวิทยาลัยได้
เป็ นต้ น
2.2

ข้ อมูลบุคลากร

นอกเหนื อจากข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที6มหาวิทยาลัยได้ เก็บรวบรวมในขณะสมัครงาน มหาวิทยาลัยเก็บ
รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลอื6นของท่านเพื6อใช้ ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของท่าน
นอกจากนี - มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลของท่านเพื6อปฏิบตั ิหน้ าที6ในฐานะผู้ว่าจ้ าง เพื6อ
ดําเนินการตามสัญญาว่าจ้ าง หรื อสัญญาจ้ างแรงงาน หรื อนิติสมั พันธ์ อื6นใดทางกฎหมาย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร
ข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงข้ อมูลดังต่อไปนี • ข้ อมูลการเจ็บป่ วยของบุคลากร รวมถึงสาเหตุของการหยุดงาน
• ข้ อมูลบัญชีธนาคาร
• ข้ อมูลบัตรประชาชน ทะเบียนบ้ าน
• ข้ อมูลหนังสือเดินทาง
• ข้ อมูลวีซา่ หรื อใบอนุญาตให้ ทํางานของคนต่างด้ าว (ถ้ ามี)
• ข้ อมูลการลาป่ วย
• ข้ อมูลการใช้ สทิ ธิลา (รวมถึง วันหยุด การลาคลอด หรื อการลาอื6นๆ)
• ข้ อมูลเกษี ยณ
• ข้ อมูลค่าตอบแทนและสวัสดิการ
• ชื6อผู้ตดิ ต่อกรณีฉกุ เฉิน
• ข้ อมูลสุขภาพ
• ข้ อมูลการปฏิบตั งิ าน พฤติกรรมการทํางาน การประเมินผลการทํางาน
• ข้ อมูลเกี6ยวกับการรับโทษทางวินยั
• ข้ อมูลการกระทําผิดทางอาญา หรื อการรับโทษทางอาญา
• ข้ อมูลอื6นใดที6เกี6ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านในฐานะบุคลากร ลูกจ้ าง หรื อผู้รับจ้ างของมหาวิทยาลัย

• ข้ อมูลอื6นที6จําเป็ นเพื6อปกป้องผลประโยชน์ได้ เสียของมหาวิทยาลัยเพื6อประเมินผลการว่าจ้ างหรื อการปฏิบตั ิตาม
สัญญา
2.3

ข้ อมูลประเภทพิเศษ (Special Category Personal Data)

มหาวิทยาลัยเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 เช่น เชื -อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื6อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ
ประวัติอาชญากรรม ข้ อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้ อมูลสหภาพแรงงาน ข้ อมูลพันธุกรรม ข้ อมูลชีวภาพ หรื อข้ อมูลอื6นใดที6มี
ลักษณะเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยจะเข้ าถึง เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิ ดเผย หรื อควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยความ
ระมัดระวังตามขอบเขตที6กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลัยจะแจ้ งข้ อมูลรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษดังกล่าวต่อท่านก่อนหรื อขณะที6มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากท่านภายใต้
เงื6อนไขหลักเกณฑ์ที6กฎหมายกําหนด
2.4

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที-เกี-ยวข้ องกับการกระทําความผิดกฎหมาย

ท่านรับทราบว่า ในกรณีที6มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึ -น ไม่วา่ จะเป็ นความผิดในทางแพ่งหรื อทางอาญา
หรื อกฎหมายอื6นใด มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิเก็บรวบรวมหรื อใช้ ข้อมูลการกระทําความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยมหาวิทยาลัยจะ
เข้ าถึง เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิ ดเผย หรื อควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยความระมัดระวังตามขอบเขตที6กฎหมายกําหนด
2.5

มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่ วนบุคคลดังต่ อไปนีจq ากบุคคลภายนอก
• ข้ อมูลเกี6ยวกับประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานของท่าน โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล
หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลประวัติการทํางานและประวัติการศึกษาของท่านในระหว่างขันตอนการสมั
ครหรื อในระหว่างการ
จ้ างงานที6จะต้ องมีการดําเนินการใดๆ อาทิเช่น การเลื6อนตําแหน่ง มหาวิทยาลัยอาจยืนยันข้ อมูลที6ท่านได้ ให้ ไว้ กบั
นายจ้ างเดิมและสถาบันการศึกษาที6เคยศึกษา
• ข้ อมูลเกี6ยวกับประกาศนียบัตรรับรองทางวิชาชีพและ/หรื อวุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจมีความจําเป็ นที6จะต้ อง
ยืนยันข้ อมูลที6ทา่ นให้ ไว้ เกี6ยวกับประกาศนียบัตรและ/หรื อวุฒิการศึกษาที6ทา่ นได้ รับจากบุคคลภายนอก
• ข้ อมูลที6เกี6ยวกับสุขภาพของท่าน ภายใต้ ขอบเขตที6กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมข้ อมูลเกี6ยวกับข้ อมูล
สุขภาพของท่านจากโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลอื6นใด หรื อบุคคลใดๆ ที6ท่านอ้ างอิงเพื6อยืนยันสุขภาพของท่าน
ในการปฏิบตั หิ น้ าที6ตามสัญญาการจ้ างงานหรื ออนุมตั สิ วัสดิการใดๆ ที6ทา่ นมีสทิ ธิ
• ข้ อมูลที6มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมจากบุคลากรหรื อนักศึกษาคนอื6นๆ มหาวิทยาลัยอาจได้ รับข้ อมูลของท่านจาก
บุคลากรหรื อนักศึกษาคนอื6นๆ ซึง6 อาจจะเป็ นจากการรายงาน การแจ้ ง หรื อการร้ องเรี ยนภายใต้ ระเบียบกฎเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยหรื อตามกฎหมาย เพื6อให้ มหาวิทยาลัยสามารถทราบถึงกรณี ชื6อ พฤติกรรม กิจกรรม หรื อข้ อมูล
เกี6ยวกับสถานการณ์ใดๆ ที6เกี6ยวกับท่านที6ได้ มีการรายงาน แจ้ ง หรื อร้ องเรี ยนให้ มหาวิทยาลัยทราบ เพื6อดําเนินการ
ตามที6กฎหมายกําหนด
• ข้ อมูลตรวจคนเข้ าเมือง มหาวิทยาลัยอาจได้ รับข้ อมูลของท่านจากหน่วยงานรัฐ หรื อสถานกงสุล อาทิเช่น ข้ อมูล
ประจําตัวประชาชน ข้ อมูลหนังสือเดินทาง ข้ อมูลตรวจคนเข้ าเมือง หรื อข้ อมูลอื6นๆ ที6เกี6ยวกับท่านเพื6อวัตถุประสงค์ใน
การดํ า เนิ น การเรื6 อ งการเดิน ทางของท่า น เพื6 อ ประโยชน์ ข องเจ้ า ของข้ อ มูล ส่ว นบุค คล และปฏิ บัติต ามเงื6 อ นไขที6
กฎหมายกําหนด ทังนี
- - ประเภทของข้ อมูลอาจแตกต่างกันขึ -นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละประเทศ

มหาวิทยาลัยขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า เพื6อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของ บุคลากร และบุคคลทัว6 ไป และเพื6อ
ปกป้ อ งผลประโยชน์ ไ ด้ เ สี ย ของมหาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ได้ ติ ด ตัง- กล้ อ งวงจรปิ ด เพื6 อ ความปลอดภัย ภายในบริ เ วณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรื อผู้ให้ บริ การซึ6งเป็ นบุคคลภายนอกที6มหาวิทยาลัยจัดหาอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อ

เปิ ด เผย ข้ อ มูล จากภาพนิ6 ง หรื อ ภาพเคลื6 อ นไหวของท่ า นและข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลที6 ท่ า นใช้ แ ละเข้ า มาในบริ เ วณพื น- ที6 ข อง
มหาวิทยาลัย
3.

ข้ อมูลที-มหาวิทยาลัยประมวลผล (The Information we process About You)

มหาวิทยาลัยประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที6มหาวิทยาลัยรวบรวมจากท่านโดยตรงหรื อเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล
จากบุคคภายนอกตามที6ระบุไว้ ในข้ อ 2. ในการดําเนินการที6เกี6ยวข้ องกับการรับสมัครงาน การปฏิบตั ิตามสัญญาว่าจ้ างงาน
สัญญาจ้ างแรงงาน หรื อนิติสมั พันธ์ อื6นทางกฎหมาย การจัดให้ สวัสดิการแก่บคุ ลากร การจัดให้ บคุ ลากรใช้ อปุ กรณ์ ระบบ สิ6ง
อํานวยความสะดวก โปรแกรม ทรัพยากร และการบริ การของมหาวิทยาลัยที6ให้ บริ การโดยบุคคลภายนอก ซึ6งรวมทังข้
- อมูล
เกี6ยวกับประวัตกิ ารทํางานกับมหาวิทยาลัย ผลการปฏิบตั งิ าน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ บุคคลที6ตดิ ต่อกรณีฉกุ เฉิน
ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจขอให้ ท่านให้ ข้อมูลบางประเภทเพื6อจัดให้ มีสวัสดิการหรื อบริ การแก่บุคลากร เช่น
ประกัน สุข ภาพ ประกัน ภัย เป็ น ต้ น ทัง- นี - บุค ลากรรั บ ทราบว่า การไม่ใ ห้ ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลแก่ ม หาวิ ท ยาลัย อาจเป็ น ผลให้
มหาวิทยาลัยไม่อาจจัดให้ มีสวัสดิการหรื อบริ การแก่บคุ ลากรได้
มหาวิทยาลัยใช้ ขนตอนการตั
ัดสินใจอัตโนมัติที6จะประมวลผลข้ อมูลของท่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาทิ
เช่น มหาวิทยาลัยอาจประเมินข้ อมูลเกี6ยวกับผลตอบแทนและสวัสดิการเพื6อหักภาษี ณ ที6จ่าย หรื อ พิจารณาคุณสมบัติสําหรับ
สวัสดิการหรื ออื6นๆ ท่านอาจสอบถามรายละเอียดเพิ6มเติมโดยติดต่อเจ้ าหน้ าที6ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 5
4. วัตถุประสงค์ และเหตุผลทางกฎหมายในการประมวลผลข้ อมูลของท่ าน
มหาวิทยาลัยประมวลผลข้ อมูลของท่านเพื6อการปฏิบตั ิตามสัญญาและ/หรื อดําเนินการตามนิติสมั พันธ์ การว่าจ้ าง
งาน หรื อนิติสมั พันธ์ อื6นใด ระหว่างมหาวิทยาลัยกับท่าน รวมถึงการประกอบกิจการของมหาวิทยาลัย การบริ หารงานของ
มหาวิทยาลัย การจัดการงานของมหาวิทยาลัย และประเมินการจ้ างงานกับมหาวิทยาลัย การติดต่อสื6อสารกับท่านเกี6ยวกับการ
จ้ างงานเข้ าทํางานกับมหาวิทยาลัย และเพื6อให้ ท่านเข้ าใจสัญญาว่าจ้ างงาน สัญญาจ้ างแรงงาน สวัสดิการของบุคลากร การ
บริ การ และสิ6งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที6มหาวิทยาลัยจัดให้ แก่บคุ ลากร มหาวิทยาลัยยังใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื6อใช้
พิจ ารณาและตัด สิน ใจเกี6 ย วกับ คอร์ ส หรื อ โปรแกรมที6 จ ะเปิ ด สอนเพื6 อ พัฒ นาศัก ยภาพของบุค ลากร เพิ6ม เติม ความรู้ ให้ แ ก่
บุคลากร หรื อการอบรมอื6นๆ ให้ แก่บคุ ลากร การยื6นแบบรายงานให้ กบั หน่วยงานราชการที6เกี6ยวข้ องและจัดการวางแผนทางการ
เงิน มหาวิทยาลัยยังใช้ ข้อมูลของท่านตามที6 กฎหมายกํ าหนด รวมทัง- การปฏิบัติตามเงื6 อนไขการเก็ บรั กษาข้ อมูล รวมถึง
นโยบายของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที6เกี6ยวข้ อง
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ และหน้ าที6ตามกฎหมายที6จะประมวลผลข้ อมูลที6ท่านให้ และมหาวิทยาลัยได้ เก็บรวบรวมใน
ระหว่างที6ท่านทํางานกับมหาวิทยาลัย และภายหลังจากที6สิ -นสุดการจ้ าง สัญญาจ้ างแรงงาน หรื อนิติสมั พันธ์ อื6นใด ระหว่าง
บุคลากรกับมหาวิทยาลัย เพื6อวัตถุประสงค์ที6เกี6ยวข้ องสัญญาและ/หรื อนิติสมั พันธ์ การว่าจ้ างงาน สัญญาจ้ างแรงงาน หรื อนิติ
สัมพันธ์ อื6นใดระหว่างมหาวิทยาลัยกับท่าน รวมถึงการดําเนินกิจการและบริ หารงานของมหาวิทยาลัยเพื6อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด
มหาวิทยาลัยอาจต้ องประมวลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื6อปฏิบตั ิตามกฎหมาย (กฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรื อกฎหมายอื6น
ที6เกี6ยวข้ อง) ในกรณีของข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ รวมทัง- (1) ข้ อมูลที6เปิ ดเผยเชื -อชาติหรื อเผ่าพันธุ์ดงเดิ
ั - ม ความเห็นทาง
การเมือง ความเชื6อทางศาสนาหรื อปรัชญา หรื อความเป็ นสมาชิกของสหภาพ (2) ข้ อมูลทางชีวภาพและยีน และ(3) ข้ อมูล
เกี6ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ มหาวิทยาลัยประมวลผลข้ อมูลไม่วา่ (i) เพราะมหาวิทยาลัยได้ รับความยินยอมของท่านที6จะ
ดําเนินการดังกล่าวหรื อ (ii) เพราะมหาวิทยาลัยต้ องประมวลผลข้ อมูลของท่านเพื6อปฏิบตั ิตามกฎหมายที6บงั คับใช้ หรื อเพื6อ
ปกป้องประโยชน์ได้ เสียของมหาวิทยาลัย
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ6มเติมโดยการติดต่อเจ้ าหน้ าที6ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลเมื6อมหาวิทยาลัยประมวลผล
ข้ อ มูล ที6 มี ค วามอ่อ นไหวของท่า นเมื6 อ ท่า นได้ ใ ห้ ค วามยิ น ยอม ท่า นอาจเพิ ก ถอนความยิ น ยอมได้ ณ เวลาใดๆ โดยติด ต่อ

เจ้ าหน้ าที6ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล หากท่านเพิกถอนความยินยอม มหาวิทยาลัยยังอาจต้ องประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื6อ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อเพื6อปกป้องประโยชน์ได้ เสียของมหาวิทยาลัย ทังนี
- - มหาวิทยาลัยจะอธิบายให้ ท่านทราบในเวลาที6มี
การเพิกถอนความยินยอมว่า ข้ อมูลใดที6มหาวิทยาลัยยังคงมีหน้ าที6ในการเก็บรวบรวมหรื อประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื6อ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
นอกจากนี - มหาวิทยาลัยประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื6อวัตถุประสงค์อื6นๆ เพิ6มเติมที6สอดคล้ องหรื อเป็ นไปในทํานอง
เดียวกับวัตถุประสงค์ ที6ระบุข้างต้ น รวมทัง- วัตถุประสงค์ ในการทําการวิจัยทางประวัติศาสตร์ สถิ ติ หรื อวิทยาศาสตร์ เพื6อ
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้ อมูล(archives)เพื6อประโยชน์สว่ นรวมในกรณีที6เป็ นไปได้ มหาวิทยาลัยจะไม่ใช้ ข้อมูลที6สามารถระบุ
ตัวตนได้ เพื6อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ นหรื อมหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามขันตอนเพื
6อจํากัดขอบเขตของข้ อมูลส่วนบุคคลที6
มหาวิทยาลัยจะใช้ ในการทําการวิจยั หรื อจัดเก็บข้ อมูลสํารอง รวมทังมหาวิ
ทยาลัยอาจใช้ ข้อมูลนามแฝง(pseudonymous)เพื6อ
หลีกเลีย6 งการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.

ผู้รับข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการทําให้ มั6นใจถึงการป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลที6เพียงพอมหาวิทยาลัย

พยายามที6จะจํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่บคุ คลที6มีความจําเป็ นที6จะต้ องเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวเพื6อปฏิบตั ิหน้ าที6ที6มี
อยู่บุคลากรบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทัง- บุคคลภายนอกที6มีสญ
ั ญาให้ บริ การแก่มหาวิทยาลัยเกี6ยวกับการประมวลผล
ข้ อมูลส่วนบุคคลข้ างต้ นและคู่สญ
ั ญาอื6นๆ ที6กระทําในนามมหาวิทยาลัยจะเป็ นผู้ได้ รับและประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านมหาวิทยาลัยจะเปิ ดเผยและแบ่งปั นข้ อมูลกับผู้ให้ บริ การแก่มหาวิทยาลัยเหล่านันเท่
- าที6จําเป็ นเพื6อประมวลผลข้ อมูลส่วน
บุคคลเพื6อการให้ บริ การแก่ทา่ นและเพื6อปกป้องส่วนได้ เสียของมหาวิทยาลัยเท่านันและตกลงที
6จะป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านจากการใช้ การเข้ าถึงหรื อการเปิ ดเผยโดยไม่ได้ รับอนุญาต ท่านอาจติดต่อเจ้ าหน้ าที6ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลสําหรับข้ อมูล
เพิ6มเติมเกี6ยวกับประเภทของผู้ให้ บริ การที6มหาวิทยาลัยจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ ทราบ มหาวิทยาลัยอาจ
เปิ ดเผยข้ อมูลที6ใช้ สําหรับการติดต่อถึงท่านให้ แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทัว6 ไป อย่างไรก็ตามท่านมีสิทธิขอให้ ลบ
ข้ อมูลของท่านออกจากมหาวิทยาลัยภายใต้ หลักเกณฑ์เงื6อนไขระยะเวลาที6มหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิ ท ยาลัย อาจให้ ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า นแก่ ม หาวิ ท ยาลัย อื6 น ใดหรื อ หน่ว ยงานใดๆเพื6 อ ดํ า เนิ น กิ จ การของ
มหาวิทยาลัยหรื อการดําเนินการกิจกรรมร่วมกันการเดินทางการจัดงานร่วมกันการเชื6อมโยง/เกี6ยวข้ องทางวิชาชีพ (profession
affilations)และการวิจยั มหาวิทยาลัยยังเปิ ดเผยข้ อมูลของท่านให้ กบั หน่วยงานราชการที6ควบคุมในเรื6 องการตรวจคนเข้ าเมือง
ภาษี ความมัน6 คงของชาติและอาชญากรรมหรื อเหตุอื6นใดตามที6กฎหมายกําหนด
นอกจากนี - ท่านตกลงยินยอมให้ มหาวิทยาลัยเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่หน่วยงานในเครื อหรื อ
พันธมิตรทางธุรกิ จของมหาวิทยาลัยเพื6 อวัตถุประสงค์ ในการดําเนิ นการกิ จการของมหาวิทยาลัยหรื อเพื6 อการปฏิบัติตาม
นโยบายเพื6อปกป้องประโยชน์ได้ เสียหรื อสิทธิโดยชอบด้ วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยหรื อประกาศที6มหาวิทยาลัยจะกําหนด
เป็ นกรณีๆไป
6.

การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ (Transfer to Third Country)

มหาวิ ท ยาลัย อาจโอนข้ อ มูล ส่ว นบุค คลของท่ า นไปยัง ต่ า งประเทศเพื6 อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การของ
มหาวิทยาลัยเท่าที6จําเป็ นทังนี
- - ท่านตกลงให้ มหาวิทยาลัยส่งข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลหรื อ
หน่วยงานที6อยูใ่ นประเทศอื6นหรื อภายใต้ เขตอํานาจกฎหมายของประเทศอื6นไม่วา่ กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศนัน- อาจถึงเกณฑ์ หรื อไม่ถึงเกณฑ์ มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ทังนี
- มหาวิทยาลัยจะปฏิบตั ิตามขัน- ตอนที6เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับ
เดียวกับกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
7.

ระยะเวลาการเก็บข้ อมูล (Data Retention)

มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ กรอบระยะเวลาที6ตามความจําเป็ นในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อตามกฎหมายกําหนด ท่านสามารถตรวจสอบข้ อมูลเกี6ยวกับระยะเวลาที6มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อเจ้ าหน้ าที6ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
8.

สิทธิของท่ าน
ในเวลาใดก็ตาม ท่านมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี -เกี6ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที6มหาวิทยาลัยมีรวมทังสิ
- ทธิในการขอให้ แก้ ไขข้ อมูลที6ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่
ครบถ้ วน
• สิ ท ธิ ใ นการขอสํ า เนาข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที6 ท่ า นอาจส่ ง ให้ บุ ค คลภายนอกหรื อ ขอให้
มหาวิทยาลัยส่งโดยตรง
• สิทธิที6จะคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื6อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์อื6นใด
• สิทธิที6จะขอให้ ลบข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื6อไม่มีความจําเป็ น สําหรับวัตถุประสงค์ที6มีการจัดเก็บ รวมทังสิ
- ทธิที6
จะจํากัด ขอบเขตการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที6ไม่สามารถให้ ลบได้
• สิทธิขอให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลได้
• สิทธิร้องขอให้ มหาวิทยาลัยดําเนินการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันถู
- กต้ อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจผิด
• สิทธิที6จะร้ องเรี ยนกับหน่วยงานที6ควบคุมในกรณีที6ทา่ นเชื6อว่ามีการละเมิดสิทธิทา่ น

ทัง- นี - การใช้ สิท ธิ ข องท่า นจะต้ อ งอยู่ภ ายข้ อ กํ า หนด ประกาศ ระเบี ย บที6 ม หาวิ ท ยาลัย กํ า หนด ซึ6ง จะเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์
อื6นๆ ที6มหาวิทยาลัยกําหนด โดยในการใช้ สิทธิ ข้างต้ น ท่านจะต้ องส่งคําร้ องเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรมายังเจ้ าหน้ าที6ค้ ุมครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดที6กําหนดในข้ อ 9. ของประกาศฉบับนี 9.

เจ้ าหน้ าที-ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะใช้ สิทธิตามที6กําหนดในข้ อ 8. หรื อมีข้อสงสัยเกี6ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคล โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที6ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้ านล่างนี เจ้ าหน้ าที6ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที6อยู่ •/‚ หมู่ ƒ ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง6 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ‚„‚„…
โทรศัพท์ …„ †…‡ ˆ‰‰‰
อีเมล pdpc@bu.ac.th
10.

การเพิกถอนความยินยอม

หากท่านไม่ประสงค์ให้ มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่าน
สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ โดยการทําคําร้ องแจ้ งมายังเจ้ าหน้ าที6ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
ทังนี
- - การเพิกถอนความยินยอมข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้ องอยู่ภายใต้ เงื6อนไข ข้ อกําหนด ประกาศ หรื อระเบียบ
ที6กําหนดในกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์อื6นๆ
ที6มหาวิทยาลัยกําหนด

