เวอร์ชันกากับ: ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้
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ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
“ทุนการสอบรับรองทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ประเภท ICDL Academic Profile Pack”
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” หรือ “เรา”) ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กาหนดประกาศความเป็น
ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการกับเรา ทราบรายละเอียดการ
ดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่ง
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล
โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจาก
ท่านเองโดยตรงจากระบบและช่องทางที่เรากาหนด เช่น แบบฟอร์มการรับสมัครแบบออนไลน์หรือกระดาษ
หนังสือตอบรับการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจากส่วนงาน/หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เป็นต้น
ทั้งนี้ เราอาจดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไประหว่างที่มี
การสมัคร และเมื่อมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว เช่น
ประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษา
บุคลากร
ชื่อ (ไทย)
ชื่อ (ไทย)
ชื่อ (English)
ชื่อ (English)
นามสกุล (ไทย)
นามสกุล (ไทย)
นามสกุล (English)
นามสกุล (English)
คานาหน้า (ไทย)
คานาหน้า (ไทย)
คานาหน้า (English)
คานาหน้า (English)
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ประเภทผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษา

บุคลากร

เพศ
รหัสนักศึกษา
ส่วนงาน
ภาควิชา
หลักสูตร
ระดับการศึกษา
ชั้นปี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
Username สาหรับเข้าระบบ ICDL
Password สาหรับเข้าระบบ ICDL

เพศ
ตาแหน่ง
ส่วนงาน
ภาควิชา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
Username สาหรับเข้าระบบ ICDL
Password สาหรับเข้าระบบ ICDL

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ในบางกรณีเรามีความจาเป็นต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ
ท่าน ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ว เราไม่มี
ความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนให้แก่เรา ขอให้ท่านปกปิด
ข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้เราดาเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือ
ว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ
ทั้งนี้ หากเราไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจากัดทางเทคนิคบางประการ เราจะเก็บรวบรวมและ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย
ในบางสถานการณ์ มหาวิทยาลัยอาจจาเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการ
พิสูจน์ความผิ ดทางกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวจะมีการควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันอย่างระมัดระวัง ในกรณีที่
มหาวิทยาลัย จะต้องมีการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ ท่านทราบเป็นการส่ว นตัว
เกี่ยวกับการต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
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2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเข้า ร่ ว มโครงการซึ่ง เราได้ จัด ขึ้น นั้น เราอาจมี การประมวลผลข้ อมูล ส่ ว นบุ คคลของท่า น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
1. การดาเนินการในการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในการ
 รับสมัครผูส้ นใจเข้าร่วม
โครงการ
 พิจารณาคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
เข้าร่วมโครงการ
 ติดต่อประสานงานกับ
ส่วนงาน และหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย
 สื่อสารกับผูส้ นใจเข้าร่วม
โครงการเกีย่ วกับกระบวนการ
รับสมัคร
 การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ
2. การสร้างบัญชีผู้ใช้งานในการเข้า
ระบบของ ICDL
มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
(Username / Password) สาหรับ
ใช้เข้าระบบ ICDL e-Book, ICDL eLearning และระบบสอบ ICDL
Certification Test โดยส่งข้อมูลของ
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้
ICDL Thailand เพื่อดาเนินการ
ดังกล่าว

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษา ได้แก่ ชื่อ (ไทย), ชื่อ (English),
นามสกุล (ไทย), นามสกุล
(English), คานาหน้า (ไทย),
คานาหน้า (English), เพศ, รหัส
นักศึกษา, ส่วนงาน, ภาควิชา,
หลักสูตร, ระดับการศึกษา, ชั้นปี,
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ,
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
บุคลากร ได้แก่ ชื่อ (ไทย), ชื่อ (English),
นามสกุล (ไทย), นามสกุล
(English), คานาหน้า (ไทย),
คานาหน้า (English), เพศ,
ตาแหน่ง, ส่วนงาน, ภาควิชา,
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ,
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ฐานทางกฎหมาย
1. การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
2. ความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interests)

นักศึกษา ได้แก่ ชื่อ (English), นามสกุล
(English), คานาหน้า (English),
เพศ, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
บุคลากร ได้แก่ ชื่อ (English), นามสกุล
(English), คานาหน้า (English),
เพศ, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

1. การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
2. ความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interests)
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วัตถุประสงค์
3. การสอบ ICDL Certification
Test
มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ในการ
 การแจ้งรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้า
สอบ ICDL Certification
Test ในแต่ละรอบสอบ
 การประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่าน
เกณฑ์ประเมิน ICDL
Certification Test
 การประกาศรายชื่อนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับ
ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร (Activity
Transcript) ในกิจกรรม
Mahidol HIDEF ในด้าน
“Digital Literacy” ทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
4. การรายงานผลสอบ ICDL
Certification Test ไปยังส่วน
งานต้นสังกัด
มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการใน
การรายงานผลสอบ ICDL
Certification Test ไปยังส่วนงาน
ต้นสังกัดของผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ
5. การรายงานผลสอบ ICDL
Certification Test ไปยังกอง
กิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษา ได้แก่ ชื่อ (ไทย), นามสกุล (ไทย),
คานาหน้า (ไทย), รหัสนักศึกษา,
ส่วนงาน, ภาควิชา, หลักสูตร,
ระดับการศึกษา, ชั้นปี
บุคลากร ได้แก่ ชื่อ (ไทย), นามสกุล (ไทย),
คานาหน้า (ไทย), ตาแหน่ง,
ส่วนงาน, ภาควิชา

ฐานทางกฎหมาย
1. การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
2. ความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interests)

นักศึกษา ได้แก่ ชื่อ (ไทย), นามสกุล (ไทย),
คานาหน้า (ไทย),
รหัสนักศึกษา, ส่วนงาน,
ภาควิชา, หลักสูตร, ระดับ
การศึกษา, ชั้นปี
บุคลากร ได้แก่ ชื่อ (ไทย), นามสกุล (ไทย),
คานาหน้า (ไทย), ตาแหน่ง,
ส่วนงาน, ภาควิชา

1. การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
2. ความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interests)

นักศึกษา ได้แก่ ชื่อ (ไทย), นามสกุล (ไทย), คา
นาหน้า (ไทย),
รหัสนักศึกษา, ส่วนงาน,
ภาควิชา, หลักสูตร, ชั้นปี

1. การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
2. ความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interests)
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วัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ในการรายงานผลสอบ ICDL
Certification Test ไปยังกองกิจการ
นักศึกษา เพื่อเพิ่มจานวนชั่วโมงการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(Activity Transcript) ในกิจกรรม
Mahidol HIDEF ในด้าน “Digital
Literacy” ทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
6. บริหารจัดการทรัพยากรให้กับผู้ นักศึกษา ได้แก่ ชื่อ (ไทย), ชื่อ (English),
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
นามสกุล (ไทย), นามสกุล
มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บรวบรวม ใช้
(English), คานาหน้า (ไทย),
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้
คานาหน้า (English), เพศ, รหัส
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เช่น
นักศึกษา,
ส่วนงาน, ภาควิชา, หลักสูตร,
 การเข้าถึงและใช้ระบบ
ระดับการศึกษา, ชั้นปี, หมายเลข
สารสนเทศ
โทรศัพท์มือถือ, ไปรษณีย์
 สนับสนุนกิจกรรมและการมี
อิเล็กทรอนิกส์
ส่วนร่วม
บุคลากร ได้แก่ ชื่อ (ไทย), ชื่อ (English),
 การบันทึกภาพนิ่ง/การ
นามสกุล (ไทย), นามสกุล
บันทึกภาพเคลื่อนไหวใน
ระหว่างการจัดกิจกรรม
(English), คานาหน้า (ไทย), คา
 การติดตามเชิงกฎหมาย เช่น
นาหน้า (English), เพศ,
การเก็บ Log ในการเข้าถึง
ตาแหน่ง, ส่วนงาน, ภาควิชา,
และใช้ระบบสารสนเทศ ตาม
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ,
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กระทาความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ 2560
 ดาเนินการด้านความ
ปลอดภัย เช่น CCTV
 การคัดกรองตามมาตรการ
ป้องกันโรคระบาด
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ฐานทางกฎหมาย

1. การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
2. ความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interests)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal
Obligation)

วัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานทางกฎหมาย
7. การบริหารจัดการด้านการให้ทุน นักศึกษา ได้แก่ ชื่อ (ไทย), ชื่อ (English),
1. การปฏิบัติตามสัญญา
การสอบรับรองทักษะดิจิทัล
นามสกุล (ไทย), นามสกุล
(Contractual Basis)
มาตรฐานสากล ICDL ประเภท
(English), คานาหน้า (ไทย),
ICDL Academic Profile
คานาหน้า (English), เพศ, รหัส
Pack
นักศึกษา, ส่วนงาน, ภาควิชา,
มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และ
หลักสูตร, ระดับการศึกษา, ชั้นปี,
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ,
เข้าร่วมโครงการ ในการบริหาร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
จัดการด้านการให้ทุนการสอบรับรอง บุคลากร ได้แก่ ชื่อ (ไทย), ชื่อ (English),
ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL
นามสกุล (ไทย), นามสกุล
ประเภท ICDL Academic Profile
(English), คานาหน้า (ไทย), คา
Pack
นาหน้า (English), เพศ,
ตาแหน่ง, ส่วนงาน, ภาควิชา,
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ,
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
8. เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ นักศึกษา ได้แก่ ชื่อ (ไทย), ชื่อ (English),
มหาวิทยาลัยมหิดลจาเป็นต้องเก็บ
นามสกุล (ไทย), นามสกุล
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
(English), คานาหน้า (ไทย),
บุคคลของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
คานาหน้า (English), เพศ, รหัส
และผูไ้ ด้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษา,
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับภาพ เสียง และ
ส่วนงาน, ภาควิชา, หลักสูตร,
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา, ชั้นปี
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ บุคลากร ได้แก่ ชื่อ (ไทย), ชื่อ (English),
นามสกุล (ไทย), นามสกุล
(English), คานาหน้า (ไทย), คา
นาหน้า (English), เพศ,
ตาแหน่ง, ส่วนงาน, ภาควิชา
9. การวิเคราะห์และวิจัยเชิงสถาบัน นักศึกษา ได้แก่ ชื่อ (ไทย), ชื่อ (English),
มหาวิทยาลัยมหิดลจาเป็นต้องเก็บ
นามสกุล (ไทย), นามสกุล
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
(English), คานาหน้า (ไทย),
บุคคลของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
คานาหน้า (English), เพศ, รหัส
และผูไ้ ด้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษา,
เพื่อทาการวิเคราะห์เชิงสถิตปิ ระกัน
ส่วนงาน, ภาควิชา, หลักสูตร,
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1. การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
2. ความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interests)

1. การปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของมหาวิทยาลัย (Public Task)
2. ความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interests)

วัตถุประสงค์
คุณภาพ และวิจัยเพื่อปรับปรุง
คุณภาพและกระบวนการ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการทาให้
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้ก่อนนาข้อมูลดังกล่าวมาทา
การวิเคราะห์และวิจัย

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา, ชั้นปี, หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ, ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
บุคลากร ได้แก่ ชื่อ (ไทย), ชื่อ (English),
นามสกุล (ไทย), นามสกุล
(English), คานาหน้า (ไทย), คา
นาหน้า (English), เพศ,
ตาแหน่ง, ส่วนงาน, ภาควิชา,
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ,
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ฐานทางกฎหมาย

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จาเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หลักเกณฑ์ที่ใช้กาหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่
ระยะเวลาที่ เรายังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะใดฐานะหนึ่ง เช่น ระหว่างผู้จัดโครงการ (เรา) และผู้เข้าร่วม
โครงการ (ท่าน) เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปเราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจาก
วันที่สิ้นสุดโครงการ หลังจากนั้นเราจะลบหรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์เชิงสถิติและวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการต่อไป
4. การเปิดเผยข้อมูลไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของ
ท่านให้แก่บุคคลภายนอก เช่น
4.1 มหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้กับ บริษัท ไอซีดีแอล
(ไทยแลนด์) จากัด (ICDL Thailand) เพื่อใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Username / Password) ในการเข้าระบบ
ของ ICDL Thailand ได้แก่ ระบบ ICDL e-Book, ICDL e-Learning และระบบสอบ ICDL Certification Test
4.2 ในบางกรณี มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจาเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับส่วนราชการตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น ข้อมูลพิสูจน์ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ 2560 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เป็นต้น
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5. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ
ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ อาจจาเป็นต้องมีการส่งหรือโอนข้อมูล
ไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากประเทศไทย มหาวิทยาลัย
จะดาเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลของผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลไปยังประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
ในกรณีที่ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดีพอ
หรือไม่ส อดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุคคลของประเทศ มหาวิทยาลั ยจะแจ้งและทา
ข้อตกลงร่วมกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
เท่านั้น
6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กาหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิ ต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่ เรากาหนดในข้อ 9. ซึ่งสิทธิ
ต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ในกรณีทเี่ ราขอความยินยอมจากท่าน เช่น ขอความยินยอมจากท่านเพื่อการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารในเชิงการตลาดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมจากเรา ท่านมีสิทธิในการเพิกถอน
ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ เราได้ เว้นแต่การเพิกถอนความ
ยินยอมจะมีข้อจากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรั บส าเนาข้อมูล ของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิ ดชอบของเรารวมถึงขอให้ เรา
เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
6.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่านมีสิทธิขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่นได้ตามที่
กฎหมายกาหนด
6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสิ ทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ที่เกี่ยวกับท่านสาหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกาหนด
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6.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกาหนด อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนี้เราจะจัดให้มี
การทาลายหรือทาให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
ก. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทาการตรวจสอบตามคาร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้
ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
ข. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ค. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการ
เก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ของท่าน
ง. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากาลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจาเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ เรามีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านเอง
ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัตแิ ละเราอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
มีอานาจกระทาแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค
และการบริหารจัดการ รวมถึงกาหนดผู้มีสิทธิในการเข้าถึง เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ
ทาลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา
นอกจากนี้ เราได้กาหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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โดยธารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน
(Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลา
ตามที่เหมาะสม
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้
เราอาจแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/
หรือแจ้ งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจาเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดาเนินการขอความ
ยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย
9. วิธีการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อ เสนอแนะใด ๆ ท่านสามารถ
ติดต่อ เราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 02-849-6022
หรื อ สามารถประสานงานผ่ า นเจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (Data
Protection Officer: DPO) ทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th
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