ประกาศ มูลนิธิพนั ธกิจพระพร (ไทย) ที่01/2563
เรื่ อง นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มูลนิธิพนั ธกิจพระพร(ไทย) หรื อชื่อภาษาอังกฤษ Operation Blessing Foundation (Thai) ซึง่ เป็ นองค์กรประเภท
นิติบคุ คลตามกฎหมาย

โดยไม่แสวงหากาไร

มีวตั ถุประสงค์คือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส

ช่วยเหลือและส่งเสริ มงานพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย ส่งเสริ มและสนับสนุนงานวัฒนธรรม ศีลธรรม และ
จริ ยธรรมของชุมชน รวมทังเผยแพร่
้
ศาสนา ดาเนินการสาธารณประโยชน์ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เผยแพร่ข้อมูลสู่
สาธารณชน และที่สาคัญไม่ดาเนินการเกี่ยวข้ องกับการเมืองแต่ประการใด
ในการดาเนินการดังกล่าวมูลนิธิฯ จะให้ ความสาคัญต่อข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน บุคคลภายนอก
องค์กรต่างๆ ที่ติดต่อเกี่ยวกับพันธกิจด้ านต่างๆกับมูลนิธิฯ โดยจะปฏิบตั ิตอ่ ข้ อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านในการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น องค์กรหรื อนิติบคุ คลใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลตามคานิยามที่ระบุไว้ ใน
กฎหมาย ด้ วยความเคารพโดยได้ รับความยินยอมจากท่านก่อน ในสิทธิ ของเจ้ าของข้ อมูลภายใต้ สญ
ั ญา ข้ อตกลง และ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ได้ แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ และข้ อมูลอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยง
ระบุตวั เจ้ าของข้ อมูลซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดา และรวมถึง ภาพถ่ายบุคคลที่เห็นหน้ าชัดเจน ภาพเคลือ่ นไหว การโพสต์ภาพและ
เรื่ องราวส่วนบุคคลผ่านช่องทาง

Social Media

และสือ่ การประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ จึงรวมอยูใ่ นความหมายที่ได้ รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายนี ้ด้ วย โดยยึดถือแนวทางการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็ นหลัก
โดยมีสาระดังต่อไปนี ้
ข้ อ1. คานิยาม
“ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ ทาให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม แต่ไม่รวมถึง
ข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ตัวอย่างข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น :
1.1ชื่อ-นามสกุล หรื อ ชื่อเล่น
1

1.2เลขประจาตัวประชาชน เลขบัตรประกันสังคม เลขประจาตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขหนังสือเดินทาง
1.3ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ Line ID
1.4ข้ อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น รูปภาพใบหน้ า ลายนิ ้วมือ ข้ อมูลอัตลักษณ์เสียง เป็ นต้ น
1.5ข้ อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้ อมูลข้ างต้ นได้ เช่น วันเกิดและสถานที่เกิด เชื ้อชาติ สัญชาติ ข้ อมูลตาแหน่งที่อยู่ ข้ อมูล
การแพทย์ ข้ อมูลการศึกษา และข้ อมูลการจ้ างงาน เป็ นต้ น
1.6ข้ อมูลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หรื อความเห็นของนายจ้ างต่อการทางานของลูกจ้ าง
1.7ข้ อมูลที่สามารถใช้ ค้นหาข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเทอร์ เน็ต
“ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึง่ มีอานาจหน้ าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึง่ ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคล

ตามคาสัง่ หรื อในนามของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล

ทังนี
้ ้บุคคลหรื อนิติบคุ คลซึง่ ดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผู้

ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล
“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา
“เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล”(Data Protection Officer: DPO) หมายถึง ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่ให้
คาแนะนาและตรวจสอบการดาเนินงาน ประสานงาน และให้ ความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง
ข้ อ2. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่วนบุคคล
มูลนิธิฯ อาจได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทาง

:

ใบสมัครงาน สัญญาจ้ างงาน สัญญาคูค่ ้ า ทะเบียนสมาชิก

ทะเบียนผู้สนับสนุนพันธกิจ พันธมิตรที่ร่วมงานกับมูลนิธิฯตามวัตถุประสงค์การดาเนินงานของมูลนิธิฯ เป็ นต้ น
ข้ อ3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
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3.1 สาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน: เพื่อใช้ ประโยชน์ในการพิจารณารับเข้ าทางาน เกี่ยวกับการจ้ างงาน
กิจกรรม และ เพื่อการประชาสัมพันธ์ มลู นิธิฯ
3.2 สาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อเกี่ยวกับพันธกิจด้ านต่างๆกับมูลนิธิ: เพื่อใช้ ประโยชน์ทางด้ านคูค่ ้ า และ
พันธมิตร เช่น การจ้ างทาของ การสัง่ ซื ้อสินค้ า

MOU (บันทึกข้ อตกลงโดยความร่วมมือ

หรื อความเข้ าใจระหว่างองค์กร

หน่วยงาน) ฯลฯ เพื่อใช้ ประโยชน์ทางด้ านพันธกิจ การเผยแพร่ศาสนา การให้ การสนับสนุนและช่วยเหลือด้ านสังคมสงเคราะห์
เช่น การผลิตสือ่ เพื่อเผยแพร่ผา่ นช่องทางต่างๆ การส่งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ข้ อ4. การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล การเปิ ดเผย หรื อนาข้ อมูลไปใช้
มูลนิธิฯใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยวิธีการทีช่ อบด้ วยกฎหมายและเป็ นธรรม

โดยจัดเก็บข้ อมูลเท่าที่

จาเป็ น ภายใต้ วตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานของมูลนิธิ หรื อตามที่กฎหมายกาหนด การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้ อมูลส่วน
บุคคลจะแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบและขอความยินยอมก่อนการเก็บข้ อมูลดังกล่าว เว้ นแต่มลู นิธิฯ จะนาข้ อมูลดังกล่าวไปใช้
เพื่อการคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล ของพนักงาน รวมถึงมูลนิธิฯ อาจทาการ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้ กบั ผู้สอบบัญชีของมูลนิธิฯ ผู้ตรวจสอบภายนอกของมูลนิธิฯ และหน่วยงานราชการตามที่กฎหมาย
กาหนด
ข้ อ5. การเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล
ก.ลักษณะการจัดเก็บ: กระดาษเอกสาร ข้ อมูลดิจิตอล แม่เหล็กข้ อมูล
ข.สถานที่จดั เก็บ: ตู้เก็บเอกสาร ระบบServer
ค.ระยะเวลาในการจัดเก็บ: มูลนิธิฯจะเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของ
มูลนิธิฯหรื อตามทีก่ ฎหมายกาหนด ไว้ ตามระยะเวลาขันต
้ ่าที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกาหนดเอาไว้
ข้ อ6. สิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1).สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) เจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิในการเพิกถอนความยินยอม
ในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ ให้ ความยินยอมกับมูลนิธิฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลนันอยู
้ ก่ บั มูลนิธิฯ
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2).สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคล

(right of access)

เจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคล และ

ขอให้ มลู นิธิฯ ทาสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ เจ้ าของข้ อมูลได้ รวมถึงขอให้ มลู นิธิฯ เปิ ดเผยการได้ มาซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคล
ที่เจ้ าของข้ อมูลไม่ได้ ให้ ความยินยอมต่อมูลนิธิฯได้ และในการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว ไม่สง่ ผลกระทบใดๆ ทังทางแพ่
้
งและทาง
อาญาต่อมูลนิธิฯ ทังสิ
้ ้น
3).สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้ อง

(right to rectification)

เจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิในการขอให้ มลู นิธิฯ

แก้ ไขข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อเพิ่มเติมข้ อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้
4).สิทธิในการลบข้ อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) เจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิในการขอให้ มลู นิธิฯทาการลบข้ อมูลด้ วย
เหตุผลบางประการได้
5).สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) เจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิในการระงับ
การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลด้ วยเหตุบางประการได้
6).สิทธิในการให้ โอนย้ ายข้ อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) เจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิในการโอนย้ ายข้ อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้ ให้ ไว้ กบั มูลนิธิฯ ไปยังผู้ควบคุมข้ อมูลรายอื่นหรื อเจ้ าของข้ อมูลเองด้ วยเหตุบางประการได้
7).สิทธิในการคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล (right to object) เจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิในการคัดค้ านการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยเหตุบางประการได้
อนึง่ กรณีงาน Event หรื อสัมมนาต่างๆ ที่มีผ้ เู ข้ าร่วมงานจานวนมาก และไม่สามารถขออนุญาตรายบุคคลได้ สะดวก
มูลนิธิฯ อาจมีการตังป
้ ้ ายแจ้ งผู้เข้ าร่วมงาน และแจ้ งขออนุญาตถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพภายในงาน ณ จุดลงทะเบียน โดยให้
ผู้ร่วมงานลงชื่อโดยไม่ถือว่าเป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
การร้ องขอใดๆตามรายการข้ างต้ นนัน้ เจ้ าของข้ อมูลจะต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมูลนิธิฯจะใช้ ความ
พยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อทีจ่ ะดาเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดย
มูลนิธิฯจะปฎิบตั ิตามข้ อกาหนดตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้
ข้ อจากัดในการให้ บริ การด้ านต่างๆ ในกรณีที่เจ้ าของข้ อมูลขอให้ มลู นิธิฯ ลบ ทาลาย ระงับ ขอให้ โอน การคัดค้ าน
หรื อทาให้ ข้อมูลไม่สามารถระบุตวั ตนได้ หรื อถอนความยินยอม อาจทาให้ เกิดข้ อจากัดกับมูลนิธิฯในการทาธุรกรรม หรื อการ
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ให้ บริ การกับเจ้ าของข้ อมูลในบางกรณีได้ ทังนี
้ ้ภายใต้ ข้อกาหนด เงื่อนไขของการยินยอมใช้ บริ การด้ านต่างๆ และตามที่
กฎหมายกาหนด
ข้ อ7.การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล
เพื่อป้องกันมิให้ ข้อมูลสูญหาย การเข้ าถึง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ ไขหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ รับอนุญาต
มูลนิธิฯ มีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น การป้องกันการสูญหายของ
ข้ อมูลส่วนบุคคล การป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคล การใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล การแปลงและแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคล การ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล การกาหนดสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เป็ นต้ น
ข้ อ8. การติดต่อกับมูลนิธิฯ หรื อผู้มีหน้ าที่ดาเนินการ
ผู้ควบคุมข้ อมูล
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