ข้ อตกลงและเงื,อนไขการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของคณะก้ าวหน้ า
ข้าพเจ้ายินยอมและอนุญาตให้คณะก้าวหน้า (ต่อไปนี<เรี ยกว่า “คณะ”) ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลทําการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้เงืMอนไขดังต่อไปนี<
๑. การจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลอย่ างจํากัดและเท่ าทีจ> าํ เป็ น
ข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้าทีMคณะได้รับมา เช่น ชืMอ - นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน อีเมล (E-mail) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร วันเดือน
ปี เกิด อายุ ภูมิลาํ เนา ถิMนทีMอยู่ เชื<อชาติ เพศ เป็ นต้น รวมถึงข้อมูลซึMงสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของข้าพเจ้าได้ อันเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลทีMมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบนั คณะสามารถนําไปใช้ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีMกาํ หนดไว้เท่านั<นโดยรักษาข้อมูลเหล่านั<นไว้เป็ นความลับ และคณะมี
หน้าทีMดาํ เนินมาตรการทีMเข้มงวดในการรักษาความมันM คงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนําข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจาก
ข้าพเจ้าก่อน
๒. คุณภาพของข้ อมูลส่ วนบุคคล
คณะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้า เพืMอนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะ ซึMงเป็ นไปตามขอบเขตวัตถุประสงค์ในการเข้าชืMอ
เสนอกฎหมายเท่านั<น โดยข้อมูลทีMได้ทาํ การจัดเก็บนั<น คณะต้องคํานึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็ นปั จจุบนั ของข้อมูล
๓. วัตถุประสงค์ ในการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะทําการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้าเพืMอวัตถุประสงค์ในการเข้าชืMอเสนอกฎหมาย
เท่านั<น หากภายหลัง คณะเปลีMยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล คณะจะแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบและขอความยินยอมโดยตรง
หรื อขอความยินยอมโดยปริ ยายจากข้าพเจ้าผ่านทางอีเมล (E-mail) หรื อข้อความ SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือทีMขา้ พเจ้าได้จดแจ้งไว้กบั คณะ
หรื อประกาศไว้ในเว็บไซต์ของคณะไม่นอ้ ยกว่า ๗ วันก่อนวันเริM มมีผลบังคับใช้ พร้อมนี< คณะจะกําหนดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิMมเติมวัตถุประสงค์
ไว้เป็ นหลักฐานด้วย
๔. ข้ อจํากัดในการนําข้ อมูลส่ วนบุคคลไปใช้
คณะจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลทีMมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กบั บุคคลภายนอก
และโดยทีMคณะกําหนดให้ผรู ้ ับจ้างและพนักงานจ้างเหมา
(Outsource) เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้าไว้เป็ นความลับและมีความปลอดภัย โดยห้ามผูร้ ับจ้างและพนักงาน
จ้างเหมาดังกล่าวนําข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้นอกเหนือจากทีMกาํ หนดให้ดาํ เนินการตามสัญญาจ้าง และภายใต้วตั ถุประสงค์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลส่ วนบุคคลนี<
๕. ประเภทของบุคคลหรื อหน่ วยงานทีค> ณะอาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
๕.๑ ผูร้ ับจ้างและพนักงานจ้างเหมา (Outsource) ซึMงคณะได้มอบหมายให้ดาํ เนินการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้า และ
หมายความรวมถึงเจ้าหน้าทีMคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของคณะและของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลด้วย
๕.๒ ผูใ้ ห้บริ การเกีMยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติ ทั<งนี< เท่าทีMจาํ เป็ นต่อการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ในการเข้าชืMอเสนอกฎหมาย ทีMขา้ พเจ้าได้ยนิ ยอมไว้
๕.๓ เจ้าหน้าทีMหรื อหน่วยงานของรัฐซึMงมีอาํ นาจตามกฎหมายทีMชดั แจ้ง และเป็ นกรณี ทีMมีกฎหมายกําหนดให้คณะต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
เจ้าหน้าทีMหรื อหน่วยงานของรัฐนั<น
๖. คําชีRแจงและสิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
คณะขอแถลงคําชี<แจงและสิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี<
๖.๑ คณะจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ภายใต้วตั ถุประสงค์ทีMได้จดแจ้งไว้
๖.๒ หากภายหลังมีการเปลีMยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล คณะจะแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลทราบและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ในการนี< คณะจะทําการบันทึกการแก้ไขเพิMมเติมไว้เป็ นหลักฐาน
๖.๓ เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี<
(๑) สิ ทธิในการแก้ไขหรื อเปลีMยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเองให้มีความเป็ นปั จจุบนั ถูกต้องและสมบูรณ์
(๒) สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอมทีMได้ให้ไว้ต่อคณะเมืMอใดก็ได้ โดยเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลแจ้งความประสงค์และแสดง
เจตนาทางอีเมล (E-mail) ทีMคณะได้จดแจ้งไว้

(๓) สิ ทธิในการขอระงับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล เฉพาะในส่ วนทีMเกีMยวข้องกับข้อมูลส่ วน
บุคคลของตนเองอย่างชัดแจ้งเมืMอใดก็ได้ โดยเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลแจ้งความประสงค์และแสดงเจตนาทางอีเมล (E-mail) ทีMคณะได้จดแจ้งไว้
(๔) สิ ทธิในการขอให้คณะลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลเฉพาะในส่ วนทีMเกีMยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเองอย่างชัดแจ้ง
เมืMอใดก็ได้ โดยเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลแจ้งความประสงค์และแสดงเจตนาทางอีเมล (E-mail) ทีMคณะได้จดแจ้งไว้
(๕) สิ ทธิในการขอเข้าถึงและคัดถ่ายสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเองโดยให้มีการรับรองสําเนาถูกต้อง หรื อขอให้เปิ ดเผยถึง
การได้มาซึMงข้อมูลส่ วนบุคคลทีMตนไม่ได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
(๖) สิ ทธิในการขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลทีMเกีMยวกับตนเองจากคณะได้ รวมทั<งขอให้คณะส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังผู ้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอืMน หรื อขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลทีMคณะส่ งหรื อโอนให้กบั ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอืMน
(๗) สิ ทธิในการขอให้คณะเปิ ดเผยถึงการได้มาซึMงข้อมูลส่ วนบุคคลทีMเกีMยวกับตนเอง ในกรณี ทีMตนได้ได้ให้ความยินยอมในการ
เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั<น
(๘) สิ ทธิร้องเรี ยนในกรณี ทีMคณะหรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ตลอดจนเจ้าหน้าทีMคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ลูกจ้าง หรื อ
ผูร้ ับจ้างของคณะฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และประกาศทีMตราขึ<นเพืMอบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ในกรณี ทีMเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามทีMระบุไว้ขา้ งต้น ขอให้ติดต่อมาทางอีเมล (E-mail) ทีMคณะได้จดแจ้ง
ไว้
๗. การรักษาความมัน> คงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
คณะมีมาตรการในการรักษาความมันM คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล ดังต่อไปนี<
๗.๑ กําหนดสิ ทธิและข้อจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานคณะ และพนักงานจ้างเหมา (Outsource) ของคณะ เพืMอแบ่งระดับ
ความรับผิดชอบข้อมูลของท่านตั<งแต่ระดับผูบ้ นั ทึกข้อมูล จนถึงระดับผูด้ ูแลระบบงาน
๗.๒ ตรวจสอบและประเมินความเสีM ยงด้านความมันM คงปลอดภัยของเว็บไซต์หรื อระบบงานสารสนเทศทั<งหมดอย่างน้อยปี ละหนึMงครั<ง
เพืMอตรวจสอบและปรับปรุ งเว็บไซต์หรื อระบบงานสารสนเทศให้มีความทันสมัย มีความปลอดภัยจากการคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์และเพิMมมาตรการ
ป้องกันช่องโหว่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๗.๓ กําหนดให้มีมาตรการทีMเหมาะสมสําหรับการรักษาความมันM คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลทีMมีลกั ษณะเฉพาะ เพืMอป้องกันข้อมูล
ส่ วนบุคคลทีMอาจส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึก ความเชืMอ ศีลธรรมพื<นฐานของสังคมมนุษย์ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อกระทบต่อสิ ทธิเสรี ภาพ
ของเจ้าของข้อมูล เช่น เลขประจําตัวประชาชน ภาพลายมือชืMอของข้าพเจ้า เป็ นต้น
๗.๔
สร้างมาตรการบ่มเพาะจิตสํานึกความรับผิดชอบอย่างเคร่ งครัดด้านการรักษาความมันM คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลให้กบั
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูร้ ับจ้างของคณะ ด้วยการเผยแพร่ ข่าวสาร ให้ความรู ้ จัดสัมมนา หรื อฝึ กอบรมในด้านการสร้างความมันM คงปลอดภัยของข้อมูล
ส่ วนบุคคลอย่างเคร่ งครัด
๘. ข้ อมูลเกีย> วกับผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
๘.๑ ผูค้ วบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลคณะก้าวหน้า : ติดต่อได้ทีM: campaign-decentralization@progressivemovement.in.th
ข้ าพเจ้ ายินยอมตามข้ อตกลงและเงื>อนไขการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของคณะก้ าวหน้ า

