ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
ของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี เ้ กี่ยวข้ องกับวิธีการปฏิบตั ิตอ่ ข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล
ซึ่งรวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) โดยมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล (“มูลนิธิฯ”)
เมื่อเจ้ าของข้ อมูลติดต่อสมัครขอรับทุน หรื อบริ จาค หรื อให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการสมัครขอรับ
ทุน หรื อบริ จาค หรื อเพื่อการดาเนินงานใด ๆ ของมูลนิธิฯ และ/หรื อให้ ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
มูลนิธิฯ กาหนด ซึง่ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
มูลนิธิฯ มีความตระหนักถึงความสาคัญในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลจึงมีระบบในการรั กษา
ความปลอดภัยของข้ อมูล และขันตอนการด
้
าเนินงานที่รัดกุม ทังนี
้ ้ มูลนิธิฯ จึงได้ จดั ทาประกาศความเป็ น
ส่วนตัว ฉบับนี ข้ ึน้ เพื่ อชี แ้ จงรายละเอี ย ดเกี่ ยวกับการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุ ค คลใน
กระบวนการดาเนินงานของทางมูลนิธิฯ และภายหลังจากที่เจ้ าของข้ อมูลนี ้ได้ สิ ้นสุด นิติสมั พันธ์ใด ๆ กับ
มูลนิธิฯ รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บ อีกทัง้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ดังต่อไปนี ้
ประกาศความเป็ นส่วนตัวนี ้ใช้ สาหรับบุคคลดังต่อไปนี ้ (ซึ่งต่อไปในประกาศฉบับนี ้จะรวมเรี ยกว่า
“เจ้ าของข้ อมูล”)
1. ผู้สมัครขอรับทุน

และ/หรื อผู้ได้ รับทุน (ซึ่งต่อไปในประกาศฉบับนี ้จะรวมเรี ยกว่า “ผู้สมัครขอรับ

ทุน”)
2. ผู้บริ จาค

3. กรรมการของมูลนิธิฯ (ซึง่ ต่อไปในประกาศฉบับนี ้จะเรี ยกว่า “กรรมการ”)
4. บุคคลที่สาม ที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้สมัครขอรับทุน

หรื อผู้บริ จาค หรื อกรรมการ เช่น บุคคลใน
ครอบครัว ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ตดิ ต่อฉุกเฉิน ผู้มีอานาจปกครอง หรื อบุคคลอ้ างอิง เป็ นต้ น
5. บุคคลอื่นใด หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับนิติบคุ คล นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในข้ อ 1. – 4. ข้ างต้ น ซึ่ง
มูลนิธิฯ มีความจาเป็ นต้ องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
ของมูลนิธิฯ เช่น ผู้ร่วมกิจกรรม ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลทัว่ ไป หรื อสื่อมวลชน หรื อผู้ตดิ ต่อ ทังการติ
้
ดต่อโดยตรง

กับมูลนิธิฯ หรื อผ่านช่องทางออนไลน์ หรื อพนักงาน บุคลากร เจ้ าหน้ าที่ ผู้แทน บุคคลผู้มีอานาจ ผู้ติดต่อ
ตัวแทน หรื อบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการทานิตกิ รรมของท่านเป็ นต้ น
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มลู นิธิฯ ทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย หมายถึง ข้ อมูลที่สามารถระบุถึงตัว
เจ้ าของข้ อมูลหรื อทาให้ ระบุถึงตัวเจ้ าของข้ อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม แต่ไม่รวมถึงข้ อมูลของ ผู้ถึง
แก่กรรม ตามที่ระบุไว้ ด้านล่างนี ้ ไม่ว่าเจ้ าของข้ อมูลได้ ให้ ข้อมูลไว้ หรื อมีอยู่กบั มูลนิธิฯ หรื อที่มลู นิธิฯ ได้ รับ
หรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น เช่น บริ ษัทในเครื อ ทิสโก้ บุคคลที่ท่านอ้ างอิง กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานราชการทังในประเทศไทยและ
้
ต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ที่ ปรึ กษาของมูลนิธิฯ หน่วยงาน องค์กร บุคคลใด ๆ ที่มีสญ
ั ญากับ
มูลนิธิฯ หรื อที่มีนิติสัมพันธ์ กับ มูลนิธิฯ บุคคลที่เจ้ าของข้ อมูลแต่งตังหรื
้ อให้ เป็ นตัวแทน หรื อจากแหล่ง
สาธารณะอื่นใด

ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มูลนิธิฯ ทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย ได้ แก่
1. ข้ อมูลทัว่ ไปที่เป็ นการแสดงตัวตน ซึง่ หมายถึงข้ อมูลที่ทาให้ สามารถระบุตวั ตนของเจ้ าของข้ อมูล
ได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/
ปี เกิด ข้ อมูลสถานภาพทางการสมรส ข้ อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทางาน ภาพถ่ายใบหน้ า ลายมือชื่อ
รวมถึงข้ อมูลส่วนบุคคที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้ อมูลเชื ้อชาติ ศาสนา สุขภาพ ความพิการ หรื อโรคประจาตัว
เป็ นต้ น
2. ข้ อมูลติดต่อของเจ้ าของข้ อมูล เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้ อมูลติดต่อในสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ต่าง ๆ ข้ อมูลอื่นใดในทานองเดียวกันที่ใช้ เพื่อการติดต่อเจ้ าของข้ อมูล
3. ข้ อมูลเกี่ ยวกับการจ้ างงานของเจ้ าของข้ อมูล เช่น อาชีพ ตาแหน่งงาน ประเภทขององค์ กร
ค่าจ้ าง ผลตอบแทนอื่น อายุการทางาน ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ กับการจ้ าง
งานตามวัตถุประสงค์ในข้ อนี ้
4. ข้ อมูลทางการเงินหรื อข้ อมูลการทาธุรกรรมของเจ้ าของข้ อมูล เช่น ข้ อมูลเงินเดือน หนังสือรับรอง

เงินเดือน ข้ อมูลสถานภาพทางการเงิน หมายเลขบัญชีเงินฝาก ข้ อมูลรายได้ รายจ่าย เป็ นต้ น
5. ข้ อมูลบุคคลที่สาม ที่มีความเกี่ยวข้ องกับเจ้ าของข้ อมูล เช่น ข้ อมูลบุคคลในครอบครัว ข้ อมูล
ผู้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ข้ อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน ข้ อมูลผู้มีอานาจปกครองในกรณีที่เจ้ าของข้ อมูลเป็ นผู้เยาว์

และบุคคลที่ท่านอ้ างอิง (เช่น คุณครู อาจารย์ ในสถานศึกษาที่ท่านกาลังศึกษาอยู่) ทังนี
้ ้ เจ้ าของข้ อมูลซึ่ง
เป็ นผู้ให้ ข้อมูลดังกล่าวนี ้ ขอรับรองต่อ มูลนิธิฯ ว่า ตนมีสิทธิที่จะให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี ้ และ
บุคคลดังกล่าวได้ ทราบถึงการถูกอ้ างอิงและได้ ให้ ความยินยอมในการนี ้ ตลอดจนได้ แจ้ งให้ บคุ คลดังกล่าว
ทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้แล้ ว เพื่อประโยชน์ในกระบวนการสมัครขอรับทุน
หรื อบริ จาค หรื อการดาเนินงานใด ๆ ของมูลนิธิฯ ของเจ้ าของข้ อมูล ตลอดจนอนุญาตให้ มลู นิธิฯ ใช้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวตามประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ได้
6. รายละเอียดด้ านพฤติกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับ พฤติกรรม การดารงชีวิต ทัศนคติ ข้ อมูล
เกี่ยวกับการปฏิสมั พันธ์อื่น ๆ และความคิดเห็นของท่านต่อการสมัครขอรับทุน กับทางมูลนิธิฯ
7. ข้ อมูลภาพ เสียง และ/หรื อภาพเคลื่อนไหวของเจ้ าของข้ อมูล เช่น เทปบันทึกการเข้ ามาติดต่อ
มูลนิธิฯ ผ่านช่องทางในการติดต่อใด ๆ ตามที่ มลู นิธิฯ กาหนด หรื อการบักทึกในการจัดงานให้ ทนุ หรื อรับ
บริจาค การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ซึง่ อาจเป็ นภาพ เสียง หรื อการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เป็ นต้ น
8. ข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับนิติบุคคล ใน
กรณี ที่ ท่านได้ เ ปิ ดเผยข้ อมูล ส่วนบุคคลของบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกับนิติบุคคลนัน้ เช่น พนักงาน บุคลากร
เจ้ าหน้ าที่ ผู้แทน บุคคลผู้มีอานาจ ผู้ติดต่อ ตัวแทน หรื อบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับ การทานิติกรรม
ของท่านนัน้ ทังนี
้ ้ ท่านจะต้ องแจ้ งให้ บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็ นส่วนตัว
ฉบับนี ้ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนันหากเป็
้
นกรณีที่ต้องได้ รับความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูล
แก่มูลนิธิฯ หรื อกาหนดฐานทางกฎหมายอื่นเพื่อให้ แน่ใจว่า มูลนิธิฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านี ้ได้
9. ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถ ซึ่งต้ องได้ รับความ

ยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรื อผู้พิทกั ษ์ (แล้ วแต่กรณี) (เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ พรบ. คุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล กาหนดให้ สามารถดาเนินการได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอม)

วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
มูลนิธิฯ ทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิ บัติต ามสัญ ญาหรื อ การด าเนิ น การตามค าขอ หรื อ การสมัค รขอรั บ ทุน หรื อ บริ จ าค หรื อ การ
ดาเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้ วย
กฎหมายตามความจาเป็ นของมูลนิธิฯ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เจ้ าของข้ อมูลได้ ให้ ความยินยอมไว้ แก่ มลู นิธิฯ

และ/หรื อภายใต้ ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ โดยมูลนิธิฯ จะเก็บรักษาข้ อมูลของเจ้ าของข้ อมูลตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของมูลนิธิฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การปฏิบัตต
ิ ามสัญญา

หรือเงื่อนไขใด ๆ ระหว่ างมูลนิธิฯ กับเจ้ าของข้ อมูลในการสมัคร
ขอรั บทุน หรื อบริจาค หรื อการดาเนินงานของมูลนิธิฯ เช่น สัญญาให้ ทนุ หรื อสัญญาอื่นใด หรื อการ
ดาเนินการตามคาขอของเจ้ าของข้ อมูลที่ได้ แจ้ งต่อมูลนิธิฯ ไว้ ก่อนเข้ าทาสัญญา เช่น
- การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ ง ของเจ้ าของข้ อมูลซึ่ง เกี่ ยวกับการ
สมัครขอรับทุน หรื อบริ จาค หรื อการดาเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้ มลู นิธิฯ สามารถใช้ สิทธิหรื อปฏิบตั ิตาม
สัญญาที่มีกบั เจ้ าของข้ อมูลได้
- การปฏิบตั ิตามกระบวนการภายในของมูลนิธิฯ เช่น การรับ-ส่งเอกสารติดต่อระหว่างเจ้ าของ
ข้ อมูลกับมูลนิธิฯ
- การสัม ภาษณ์ รวมถึ ง กระบวนการให้ ทุน การรั บ บริ จ าค หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด รวมถึ ง การ
ประเมินผล และ/หรื อติดตามผลการให้ ทนุ
- การจัด ท าข้ อ มูล /ทะเบี ย นประวัติผ้ ูส มัค รขอรั บ ทุน ผู้บ ริ จ าค หรื อ กรรมการ และเพื่ อ การ
ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวในข้ อนี ้
- การจัดทารายงานการดาเนินงานต่าง ๆ ของมูลนิธิ ฯ เพื่ อนาส่ง ให้ แก่กรรมการของมูลนิธิ ฯ
พิจารณาตรวจสอบ
- การดาเนินการใด ๆ ของมูลนิธิฯ ซึง่ หากไม่ได้ ดาเนินการแล้ วจะกระทบต่อการดาเนินการหรื อการ
ให้ ทนุ หรื อรับบริจาคของมูลนิธิฯ หรื อจะไม่สามารถให้ ทนุ หรื อรับบริจาคได้ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
2. การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ในฐานะมูลนิธิ เช่น การจัดทารายงานการดาเนินงาน

ต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เช่น รายงานการประชุม หรื อการจัดทาข้ อมูลทางภาษี ออกหลักฐานการรับบริ จาค การ
ป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นาไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรื อธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย การรายงานข้ อมูลต่อกรมสรรพากร การรายงานข้ อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงาน
กากับดูแล เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรื อเมื่อได้ รับหมายเรี ยก หมายอายัดจากหน่วยงาน
ราชการหรื อศาล เป็ นต้ น

3. วัตถุประสงค์ ท่ ต
ี ้ องได้ รับความยินยอมของเจ้ าของข้ อมูล เช่น

- การตรวจสอบและพิสจู น์ตวั ตน การตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อการ
พิจารณาคัดเลื อกบุคคลผู้มี สิทธิ สมัครขอรั บทุน และ/หรื อ ได้ รับทุน และ/หรื อเพื่อทาสัญญารับทุน เช่น
การตรวจสอบประวัติสุขภาพ ความพิการ หรื อโรคประจาตัว เป็ นต้ น เพื่อใช้ ประกอบการสมัครขอรับทุน
ประเภททุนรักษาพยาบาล
- การเก็ บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุค คลที่ มี ความอ่อ นไหว ซึ่ง มูลนิธิ ฯ ไม่
สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรื อฐานทางกฎหมายอื่นได้
- เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรื อประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของมูลนิธิฯ ในการ
นาเสนอโครงการให้ ทนุ ต่าง ๆ หรื อขอรับบริ จาคจากบุคคลภายนอกซึง่ มูลนิธิฯ ไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์
หรื อฐานทางกฎหมายอื่นได้
4. ประโยชน์ อันชอบด้ วยกฎหมายตามความจ าเป็ นของมู ลนิ ธิฯ

หรื อของบุคคลหรื อนิติ
บุ ค คลอื่ น ซึ่ง ไม่เ กิ นขอบเขตที่ เ จ้ าของข้ อมูลส่วนบุค คลอาจคาดหมายได้ หรื อเพื่ อวัตถุประสงค์ อื่ น ที่
กฎหมายอนุญาตให้ ทาได้ เช่น
- การป้องกัน รับมือ ตรวจสอบการปฏิบต
ั งิ าน ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทาที่ผิดกฎหมาย

ต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงการแบ่งปันข้ อมูลส่วนบุคคล
- การบันทึกภาพ เสียง ของเจ้ าของข้ อมูล หรื อผู้ที่มาสมัครขอรับทุน หรื อบริ จาค หรื อติดต่อเกี่ยวกับ

การดาเนินงานของมูลนิธิฯ หรื อดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดังกล่าว ณ สานักงานของมูลนิธิฯ
ลงบน CCTV รวมถึง การแลกบัตรก่อนเข้ าอาคาร เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคารหรื อ
พื ้นที่ของมูลนิธิฯ
- การบันทึกภาพ เสียง และ/หรื อภาพเคลื่อนไหวในการสัมภาษณ์ ประชุม การจัดงานให้ ทนุ หรื อรับ
บริ จาค การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั โดยมูลนิธิฯ ซึ่งการบันทึกดังกล่าวอาจมีการเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการให้ ทนุ หรื อการรับบริจาคของมูลนิธิฯ
- การวิเคราะห์ข้อมูล วิจย
ั สถิติ สารวจความคิดเห็น การจัดกิจกรรมหรื อเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ทัง้
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์และการพัฒนาการดาเนินงานขององค์กร(ประเภทมูลนิธิ)
ของมูลนิธิฯ

- การปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ของมูลนิธิฯ ภายใต้ สญ
ั ญาใด ๆ ที่มลู นิธิฯ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรื อที่มลู นิธิฯ
มีนิตสิ มั พันธ์ด้วย เช่น สัญญาให้ ทนุ สัญญาและ/หรื อเงื่อนไขในการรับบริจาค
- การเก็บรวบรวม

ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอานาจกระทาการแทน
ตัวแทน พนักงาน ในกรณีที่เจ้ าของข้ อมูล ผู้ตดิ ต่อ คูส่ ญ
ั ญา หรื อผู้ที่มีนิตสิ มั พันธ์กบั มูลนิธิฯ เป็ นนิตบิ คุ คล
- การรักษาความสัมพันธ์ กบ
ั เจ้ าของข้ อมูล เช่น การจัดการข้ อร้ องเรี ยน การประเมินความพึงพอใจ

ตอบแบบสอบถาม ซึง่ เป็ นประโยชน์กบั ท่าน เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ มูลนิธิฯ จะไม่สามารถพิจารณา และ/หรื อคัดเลือกท่านเพื่อ การให้ ทุน หรื อรับบริ จาค หรื อ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของมูลนิธิฯ หรื อทาสัญญาอื่นใดอันเกี่ยวข้ องกับการดังกล่าวกับท่านได้ หากมูลนิธิ
ฯ ไม่ส ามารถเก็ บรวบรวมข้ อมูล ส่วนบุคคลของท่านเมื่ อมี การร้ องขอ ซึ่ง ข้ อมูลเหล่านัน้ จ าเป็ นต่อการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ ารับทุน หรื อรับบริจาค หรื อเกี่ยวกับการดาเนินงานของมูลนิธิฯ และ/หรื อเพื่อทา
สัญญาอื่นใดอันเกี่ยวข้ องกับการดังกล่าว หรื อจาเป็ นต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์
5.

การจั ด ทาเอกสารประวั ติศ าสตร์ หรื อจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์ สาธารณะ หรื อ ที่
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
6. การป้ องกันหรือระงับอันตรายต่ อชีวิต ร่ างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
7. เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบัติหน้ าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะของ
มูลนิธิฯ หรือการปฏิบัตหิ น้ าที่ในการใช้ อานาจรัฐที่ได้ มอบหมายให้ แก่ มูลนิธิฯ
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้ วตั ถุประสงค์ที่ระบุไว้ ข้างบนมูลนิธิฯ อาจส่ง โอน หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยัง
บุคคลอื่นทังที
้ ่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทังนี
้ ้ มูลนิธิฯ รวมถึงพนักงาน ตัวแทน ของมูลนิธิฯ อาจ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้
-

บุคคลภายนอกตามที่มลู นิธิฯ ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล

-

ผู้ใช้ อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล ผู้พิทกั ษ์ ทายาทหรื อผู้จดั การ
มรดก รวมถึง บุคคลอื่ นใดที่ มี อ านาจตามกฎหมายในการจัดการทรั พ ย์ สิน หรื อบัญชี ข อง
เจ้ าของข้ อมูลในกรณีที่ท่านเป็ นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรื อตกเป็ นคนไร้
ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อเสียชีวิต (แล้ วแต่กรณี)

-

ผู้รับมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อตัวแทนของเจ้ าของข้ อมูลที่มีอานาจตามกฎหมาย
ผู้ให้ บริ การภายนอก (Outsource/ Service Provider) ที่มลู นิธิฯ เป็ นคูส่ ญ
ั ญา ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ เช่น ผู้ให้ บริ การ Cloud Computing บริ ษัทรับจ้ างทาวิจัย บริ ษัทรับจ้ าง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ แก่มลู นิธิฯ

- สถาบันการเงินหรื อผู้ให้ บริการระบบชาระเงิน เช่น สถาบันการเงินแห่งอื่นที่ให้ บริการระบบการ
-

ชาระเงินในการทาธุรกรรมของเจ้ าของข้ อมูล เป็ นต้ น
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานกากับดูแล เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรื อเป็ นไปตามคาสัง่ ของ
หน่วยงานรัฐ เช่น สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร สานักงานเขต
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุตธิ รรม ศาล รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชี

-

ที่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงิน
และผู้สอบบัญชี

-

บุคคลอื่นใดที่มีสญ
ั ญากับมูลนิธิฯ หรื อที่มลู นิธิฯ เป็ นคูส่ ญ
ั ญา หรื อที่มลู นิธิฯ มีความสัมพันธ์
ด้ วย ซึ่งมูลนิธิฯ มีความจาเป็ นที่จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กรของ

-

มูลนิธิฯ และ/หรื อการดาเนินงานตามปกติ และ/หรื อตามวัตถุประสงค์ในการจัดตังมู
้ ลนิธิฯ
บุคคลอื่นใดที่ร้องขอให้ มลู นิธิฯ รับรองข้ อมูลของท่าน

-

บุคคลอื่นใดที่ทา่ นมีสญ
ั ญาหรื อความสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกรรมร่วมกัน

สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ และ/หรื อแนวปฏิบตั ขิ องกิจการมูลนิธิ (ไม่แสวงหากาไร) ซึง่ เกี่ยวข้ อง
กับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้
1. สิทธิในการถอนความยินยอม
เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ได้ ให้ ไว้ แก่ มูลนิธิฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลเมื่อใดก็ได้ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ มลู นิธิฯ กาหนด เว้ นแต่การ
เพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจากัดโดยกฎหมายหรื อสัญญาที่ให้ ประโยชน์แก่เจ้ าของข้ อมูล
ทังนี
้ ้ การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลที่ได้ ให้ ความยินยอมไปแล้ วโดยชอบก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว
แต่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้ าของข้ อมูลในการสมัครขอรับทุน หรื อสิทธิประโยชน์ในด้ านอื่น ๆ หรื อประโยชน์
อื่ น ใดที่ อ าจได้ รั บ จากการดัง กล่า ว หรื อ ตามวัต ถุป ระสงค์ ใ นการให้ ข้ อ มูล หรื อ ไม่ไ ด้ รั บ ข้ อ มูล อัน เป็ น

ประโยชน์แก่ท่าน ภายหลังการถอนความยินยอม เช่น ท่านจะไม่ไม่มีสิทธิสมัครขอรับทุน หรื อมีสิทธิได้ รับ
ทุนแบบต่อเนื่อง หรื อรับทราบโครงการการให้ ทนุ หรื อเงื่อนไขในการให้ ทนุ ใหม่ ๆ หรื อไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร
อันเป็ นประโยชน์แก่ท่าน เป็ นต้ น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิก
ถอนความยินยอม
2. สิทธิในการเข้ าถึงและขอรั บสาเนาข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิขอทราบและขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของมูลนิธิฯ หรื อขอให้ มลู นิธิฯ เปิ ดเผยการได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่เจ้ าของข้ อมูลไม่ได้ ให้ ความยินยอมได้
3. สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง
เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิขอให้ มลู นิธิฯ ดาเนินการแก้ ไขเพื่อให้ ข้อมูลถูกต้ อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์และ
ไม่ก่อให้ ความเข้ าใจผิด
4. สิทธิในการขอรั บหรื อขอให้ ส่งหรื อโอนย้ ายข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิขอรับข้ อมูลที่เกี่ยวกับตนเองจากมูลนิธิฯ ในกรณีที่มลู นิธิฯ ได้ ทาให้ ข้อมูลนัน้
อยูใ่ นรูปแบบที่สามารถอ่าน หรื อใช้ งานโดยทัว่ ไปได้ ด้วยเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ที่ทางานได้ โดยอัตโนมัติและ
สามารถใช้ หรื อเปิ ดเผยได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิ ในการขอให้ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุค คลใน
รูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้ อมูล
ส่วนบุคคลที่มลู นิธิฯ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้ อมูล
อื่นโดยตรง เว้ นแต่ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะเหตุทางเทคนิค หรื อมูลนิธิฯ มีเหตุในการปฏิเสธคาขอของ
ท่านโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลส่วนบุคคลข้ างต้ นต้ องเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที่ เจ้ าของข้ อมูลได้ ให้ ความยินยอมแก่มูลนิธิ
ฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผย หรื อเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลที่ มลู นิธิฯ จาเป็ นต้ องเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรื อเปิ ดเผยเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ ทุน หรื อเพื่อการดาเนินงานของมูลนิธิฯ ระหว่างเจ้ าของ
ข้ อมูลกับมูลนิธิฯ หรื อการดาเนินการตามคาขอหรื อการสมัครขอรับทุน หรื อเพื่อการดาเนินงานของมูลนิธิฯ
ของเจ้ าของข้ อมูล หรื อเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ ผู้มีอานาจตามกฎหมายกาหนด
5. สิทธิในการขอลบข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิขอให้ มลู นิธิฯ ลบ หรื อทาลาย หรื อทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเป็ นข้ อมูล
ที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ ในกรณีที่เจ้ าของข้ อมูลเชื่อว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเองนันถู
้ กเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อเห็นว่ามูลนิธิฯ หมดความจาเป็ นในการเก็บ
รักษาไว้ ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้ องตามประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ หรื อเมื่อเจ้ าของข้ อมูลได้ ใช้ สิทธิ
ขอถอนความยินยอมหรื อใช้ สิทธิขอคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล

6. สิทธิในการขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านเป็ นการชั่วคราว

เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิขอให้ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเป็ นการชัว่ คราว ในกรณีที่มลู นิธิ
ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคาร้ องขอใช้ สิทธิ ของเจ้ าของข้ อมูลในการขอแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อการใช้
สิทธิขอคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี ้ เจ้ าของข้ อมูลยังมีสิทธิขอให้ มูลนิธิฯ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนแทนการลบ
หรื อทาลายข้ อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ มูลนิธิฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
หรื อในกรณี ที่มลู นิธิฯ หมดความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลแต่เจ้ าของข้ อมูล
มีความจาเป็ นต้ องขอให้ มลู นิธิฯ เก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ ในการก่อตังสิ
้ ทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
หรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ ้นต่อสู้สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย
7. สิทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิคดั ค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเองใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้
- กรณี ที่การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปเพื่อการดาเนินการภายใต้ ฐานประโยชน์ โ ดย
ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อเพื่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
มูลนิธิฯ หรื อเพื่อการปฏิบตั หิ น้ าที่ในการใช้ อานาจรัฐที่ได้ มอบให้ แก่มลู นิธิฯ
-

กรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดแบบตรง

-

กรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ หรื อสถิติ เว้ นแต่เป็ นกรณีจาเป็ นเพื่อการดาเนิน

ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมูลนิธิฯ
8. สิทธิในการยื่นเรื่ องร้ องเรี ยน
เจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเชื่อว่ามูลนิธิฯ ทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่สอดคล้ องกับพรบ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
การใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นอาจถูกจากัดภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และมีบาง
กรณีที่มีเหตุจาเป็ นที่มลู นิธิฯ อาจปฏิเสธหรื อไม่สามารถดาเนินการตามคาขอใช้ สิทธิข้างต้ นของท่านได้ เช่น
ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อคาสัง่ ศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้ สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรื อเสรี ภาพ
ของบุคคลอื่น เป็ นต้ น

มาตรการในการรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
มูลนิธิฯ มีการกาหนดนโยบาย คูม่ ือและมาตรฐานขันต
้ ่าในการจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของ
ข้ อมูล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลของท่าน
โดยมิได้ รับอนุญาตหรื อการละเมิ ดข้ อมูล ส่วนบุคคล และมูลนิธิฯ ได้ มีการปรับปรุ ง นโยบาย คู่มือและ
มาตรฐานขันต
้ ่าดังกล่าวเป็ นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ พนักงาน ลูกจ้ าง ตัวแทนหรื อผู้ให้ บริ การภายนอกของมูลนิธิ ฯ มี หน้ าที่ ต้องรั ก ษา
ความลับของข้ อมูลส่วนบุคคลตามสัญญารักษาความลับที่ลงนามไว้ กบั มูลนิธิฯ
การส่ งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศ
มูล นิธิ ฯ อาจมี ความจ าเป็ นต้ องส่ง หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุค คลของท่านไปยัง ผู้รั บข้ อมูล อื่ น ที่ อ ยู่
ต่างประเทศ เช่น การส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้ บน server/cloud ในประเทศต่าง ๆ ในกรณีที่
มูลนิธิฯ มีความจาเป็ นต้ องส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้ อมูลส่วน
บุคคลต่ากว่าประเทศไทย มูลนิธิฯ จะดาเนินมาตรการตามขัน้ ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ เจ้ าของ
ข้ อมูลมั่นใจได้ ว่าข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะส่งหรื อโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้ อมูลนันมี
้
มาตรฐานการ คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้ อมูลนัน้ มีมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้ อมูลนันเป็
้ นไปตามที่พรบ.คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกาหนด
ระยะเวลาในการเก็บรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ในกรณีที่เจ้ าของข้ อมูล เป็ นผู้สมัครขอรับทุน และไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อได้ รับทุนจาก

มูลนิธิฯ หรื อไม่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนกับมูลนิธิฯ ต่อไป มูลนิธิฯ จะจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของ
ข้ อมูลไว้ ตามแนวนโยบาย หรื อคู่มือต่าง ๆ ในเรื่ องการจัดเก็บ ทาลายเอกสารต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ โดยจะ
จัดเก็บข้ อมูล ไว้ เท่าที่จาเป็ นตลอดระยะไม่เกิน 1 ปี ภายหลังจากเสร็ จสิ ้นการคัดเลือกเจ้ าของข้ อมูลในครัง้
นัน้ หรื อภายหลังจากที่เจ้ าของข้ อมูลแจ้ งว่าไม่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนอีกต่อไป เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการ
เก็บรักษาดังกล่าวแล้ วมูลนิธิฯ จะทาการทาลายข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2. ในกรณี ที่เจ้ าของข้ อมูลเป็ น ผู้สมัครขอรับทุนโดยได้ รับทุน หรื อผู้บริ จาค หรื อดารงตาแหน่งหรื อ

ปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นกรรมการ หรื อบุคคลที่สาม หรื อบุคคลอื่นใดหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับนิตบิ คุ คล มูลนิธิฯ จะ
จัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลตามที่กฎหมายกาหนดและตามนโยบาย หรื อคูม่ ือต่าง ๆ ในเรื่ อง
การจัดเก็บ ทาลายเอกสารต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ โดยจะจัดเก็บไว้ เท่าที่จาเป็ นตลอดระยะของสัญญาให้ ทุน

หรื อตลอดระยะเวลาที่มีนิติสมั พันธ์ในการรับบริ จาคกับมูลนิธิฯ หรื อตลอดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ หรื อตลอดระยะเวลาที่มีนิติสมั พันธ์ใด ๆ เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการ
ประมวลผล และการจัดเก็บข้ อมูลนัน้ ๆ ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล” ข้ างต้ นเท่านัน้
3. ในกรณี ที่ เ จ้ า ของข้ อ มูล ไม่ไ ด้ เ ป็ น ผู้รั บ ทุน

หรื อผู้บริ จ าค หรื อกรรมการ อี กต่อไป หรื อกรณี ที่
เจ้ าของข้ อมูลเป็ นบุคคลที่สาม หรื อบุคคลอื่นใด หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับนิติบคุ คล ได้ ยตุ ิความสัมพันธ์กบั
มูลนิธิฯ ไปแล้ ว มูลนิธิฯ จะจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลตามที่กฎหมายกาหนดและตาม
นโยบาย หรื อ คู่มื อ ต่า ง ๆ ในเรื่ อ งการจัด เก็ บ ท าลายเอกสารต่า ง ๆ ของมูล นิ ธิ ฯ เช่น จัด เก็ บ ไว้ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณี ที่อาจเกิดข้ อพิพาทในคดี ต่าง ๆ เช่น คดีแพ่ง ภายในอายุความ
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยจะจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล ที่ไ ด้ รับทุน ทุกประเภท และผู้
บริจาคไว้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่สญ
ั ญาให้ ทนุ หรื อนิตสิ มั พันธ์ในการรับบริจาคสิ ้นสุดลง (แล้ วแต่
กรณี) และเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาแล้ วมูลนิธิฯ จะทาการทาลายข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ในส่วนของข้ อมูลส่วนบุคคลกรรมการ มูลนิธิฯ จะทาการทาลายข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ทันที นับแต่วนั ที่ทา่ นสิ ้นสุดการปฏิบตั หิ น้ าที่ หรื อวาระกรรมการ เป็ นต้ น

การเก็บรวบรวมใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ เดิม
มูล นิธิ ฯ มี สิ ทธิ ในการเก็ บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูล ที่ มูล นิธิ ฯ ได้ เก็ บ
รวบรวมไว้ ก่อนวันที่พรบ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้ บงั คับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากเจ้ าของข้ อมูลไม่ประสงค์ที่จะให้
มูลนิธิฯ เก็บรวมรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป เจ้ าของข้ อมูลสามารถแจ้ งมูลนิธิฯ เพื่อขอถอน
ความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้
การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่ วนตัว
มูลนิธิฯ อาจเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็ นส่วนตัวนี ้เป็ นครัง้ คราว โดยจะแจ้ ง
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับปัจจุบนั ไว้ ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

ช่ องทางการติดต่ อ
หากเจ้ าของข้ อมูล ต้ องการติด ต่อ หรื อมี ข้อสงสัย หรื อต้ องการสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติม
เกี่ยวกับประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ สามารถติดต่อมูลนิธิฯ ได้ ที่ โทร. 0-2633-7501-7 ในวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. เว้ นวันหยุดประจาปี ธนาคาร หรื อ Email : DPO_office@tisco.co.th
หากเจ้ าของข้ อมูลต้ องการขอใช้ สิทธิตาม พรบ.คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อมีข้อร้ องเรี ยนใด ๆ
โปรดติดต่อมูลนิธิฯ โทร 0-2633-7501-7 หรื อ Email :

tiscofoundation@tiscofoundation.org

