
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวั 

กนัยายน 2562 

 

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ – ภาคพืน้กรุงเทพ (สมาคมฯ) ให้ความส าคญัตอ่การคุ้มครองข้อมลูสว่น

บคุคลโดยด าเนินการปฏิบตัิตามกฏหมายและกฏเกณฑ์คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ทางสมาคมฯได้จดัท านโยบายความเป็น

สว่นตวัและนโยบายอื่นเพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพื่อสทิธิประโยชน์

ของสมาชิกและผู้ใช้บริการทกุทา่น และการก าหนดนโยบายเหลา่นัน้เพื่อมิให้ขดัแย้งกนัและตัง้อยูบ่นกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่

เก่ียวข้องกบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล การประมวลผลข้อมลุสว่นบคุคลใดๆ ถือวา่ได้รับความยินยอมจากทา่นแล้ว เมื่อ

ทา่นยอมรับเป็นหนงัสอืหรือโดยอิเลคทรอนิกส์หรือโดยประการอืน่ถึงนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

 

นโยบายความเป็นส่วนตวั 

1. ทั่วไป 

1.1  สมาคมฯให้ความส าคญัตอ่ความเป็นสว่นตวัและจะคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นอยา่งเคร่งครัด จึงเป็นสิง่

ส าคญัส าหรับสมาคมฯที่ท าให้ทา่นเข้าใจถึงขัน้ตอนและวิธีการของสมาคมฯในการจดัเก็บและประมวลผลข้อมลู

สว่นบคุคลของทา่น 

1.2  นโยบายความเป็นสว่นตวั จะอธิบายถงึลกัษณะของข้อมลูสว่นบคุคลที่สมาคมฯจดัเก็บรวบรวม เหตผุล และ

วิธีการ ขัน้ตอนในการจดัเก็บข้อมลู และการประมวลผลข้อมลูเหา่นัน้ รวมทัง้วิธีการท่ีสมาคมฯแบง่ปันข้อมลู

เหลา่นัน้ตอ่บคุคลภายนอก นอกจากนี ้นโยบายความเป็นสว่นตวั จะอธิบายไปถึงสทิธิในความเป็นสว่นตวั ท่ีทา่น

มีเหนือข้อมลู สว่นบคุคลของทา่น และวิธีการใช้สทิธิดงักลา่ว 

2. หลักการความเป็นส่วนตวัที่ส าคัญ 

2.1  มมุมองความเป็นสว่นตวัของสมาคมฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

(ก)  สมาคมฯ มีนโยบายเปิดเผยเก่ียวกบัวิธีในการจดัเก็บและการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

(ข)  สมาคมฯ จะใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นไปเพื่อให้ทา่นได้รับบริการทีดีขึน้   

(ค)  สมาคมฯจะด าเนินการเพื่อให้ทา่นเกิดความมัน่ใจวา่สมาคมฯจะเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น

อยา่งดีและปลอดภยั 

2.2  ไมว่า่สมาคมฯจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัทา่นจากที่ใด ทา่นยินยอมให้สมาคมฯประมวลผลข้อมู

สว่นบคุคลของทา่นให้สอดคล้องกบัหลกัการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  สมาคมฯจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตามหลกันโยบายความเป็นสว่นตวันีแ้ละกฏหมายอื่น

ใดที่ใช้บงัคบั 
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(ข)  สมาคมฯจะแจ้งให้ทา่นทราบวา่ ข้อมลูสว่นบคุคลใดของทา่นท่ีสมาคมฯเก็บรวบรวม ถงึเหตผุลและ

วิธีการในการเก็บรวบรวม และการประมวลข้อมลูเหลา่นัน้ จะไมม่ีข้อมลูสว่นบคุคลใดของทา่นท่ีถูกเก็บ

รวบรวมและน าไปประมวลผลโดยไมม่ีการบอกกลา่วแก่ทา่น 

(ค)  สมาคมฯจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อวตัถปุระสงค์ที่ชอบด้วยกฏหมายเทา่นัน้ และตราบ

เทา่ที่จ าเป็นท่ีต้องใช้ข้อมลูนัน้ส าหรับบรรลวุตัถปุระสงค์ตามกฏหมาย หรือ ในกรณีทีก่ฏหมายก าหนดไว้

ให้จดัเก็บข้อมลูเหลา่นัน้ไว้เทา่นัน้ 

(ง)  สมาคมฯจะเคารพสทิธิในความเป็นสว่นตวัของทา่นตามกฏหมาย รวมถึงสทิธิของทา่นในการเข้าถงึ

ข้อมลูสว่นบคุคลที่สมาคมฯจดัเก็บไว้ สมาคมฯจะด าเนินการแก้ไขความถกูต้อง รวมถงึปรับปรุงข้อมลู

ดงักลา่วให้เป็นปัจจบุนั ภายใน 30 วนัหลงัจากที่รับทราบค าร้องขอแก้ไขความถกูต้องของข้อมลู 

(จ)  สมาคมฯจะจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัอยา่งเหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของ

ทา่นให้มคีวามปลอดภยั 

(ฉ)  สมาคมฯจะด าเนินการเพื่อให้ทา่นมัน่ใจวา่ ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นได้รับการปอ้งกนัอยา่งเหมาะสมไม่

วา่ข้อมลูนัน้จะถกูน าไปประมวลผลที่ใดก็ตาม 

3. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฏหมาย  

3.1  โดยทัว่ไป สมาคมฯจะเป็นผู้ก าหนดวตัถปุระสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมลสูว่นบคุคล ดงันัน้ สมาคมฯ จึง

ปฏิบตัิหน้าที่เป็น ”ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล” ตามนิยามของกฎหมายอื่นทีเ่ก่ียวข้อง นอกจากนีส้มาคมฯมีความ

รับผิดชอบตามกฎหมาย เพื่อท าให้การใช้ข้อมลสูว่นบคุคลของทา่นนัน้เป็นไปตามหลกันโยบายความเป็นสว่นตวั

ที่ส าคญั นโยบายความเป็นสว่นตวันี ้และตามที่กฏหมายใช้บงัคบั   

3.2  เมื่อสมาคมฯแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้กบัองค์กรอื่นท่ีท าให้งานร่วมกบัสมาคมฯแล้ว ตามรายละเอยีด

ในหวัข้อถดัไปที่วา่ด้วยเร่ือง “การแบง่ปันและเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น” องค์กรดงักลา่วอาจเป็นผู้ก าหนด

วตัถปุระสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลได้เอง ทัง้นีท้างองค์กรดงักลา่วยงัคงมีหน้าทีต่ามกฏหมาย

เพื่อท าให้การน าข้อมลูสว่นบคุคลไปใช้นัน้ จะยงัคงเป็นไปตามหลกัความเป็นสว่นตวัที่ส าคญั นโยบายความเป็น

สว่นตวันี ้และกฏหมายที่ใช้บงัคบั 

4. วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

4.1  สมาคมฯมีสทิธิจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น เป็น 3 รูปแบบ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ข้อมลูที่ทา่นเป็นผู้สง่มอบให้สมาคมฯ เช่น ข้อมลูที่ทา่นใช้ในการสมคัรสมาชิก และ/หรือ ลงทะเบียนเข้า

อบรมหรือสมันาในหลกัสตูรตา่งๆ ของสมาคมฯ   

(ข)  ข้อมลูที่ถกูจดัเก็บโดยอตัโนมตัิ เมื่อทา่นใช้บริการของสมาคมฯ  

(ค)  ข้อมลูที่เก่ียวกบัทา่นท่ีสมาคมฯได้รับจากบคุคลภายนอก 

4.2  สมาคมฯจะกลา่วถงึในหวัข้อถดัไปถึงประเภทข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีสมาคมฯเก็บรวบรวมใน 3 รูปแบบ

ข้างต้น 
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4.3  ส าหรับบริการบางประเภท อาทิเช่น บริการทางการประชมุทางวีดีโอ สมาคมฯอาจมีความจ าเป็นในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพิ่มเติม และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยวธีิการอื่น และ/

หรือ เป็นการเก็บรวบรวมตามวตัถปุระสงค์ส าหรับการบริการนัน้ๆ โดยเฉพาะ ในกรณีดงักลา่ว เง่ือนไขการ

ให้บริการของสมาคมฯจะระบถุึงกิจกรรมทีต้่องประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลที่เฉพาะเจาะจงส าหรับการรับบริการ

นัน้ๆ  

 5. ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้สมาคมฯ 

  5.1  เมื่อทา่นสมคัรเพื่อเข้าใช้บริการใดของสมาคมฯ ทา่นตกลงให้ข้อมลูสว่นบคุคลที่ชดัเจนให้สมาคมฯ ข้อมลู

ดงักลา่วหมายรวมถงึข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้เช่น 

(ก)  ช่ือ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ ที่อยูใ่นการจดัสง่ทางไปรษณีย์ วนัเดือนปีเกิด เพศ และข้อมลูอื่นๆ ทีท่า่น

ต้องแจ้งตอ่สมาคมฯเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการใดบริการหนึง่ของสมาคมฯผา่นทางออนไลน์ 

ทางอีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆ 

(ข)  ข้อมลูบตัรเครดติ เลขทีบ่ญัชีธนาคาร รหสัธนาคาร หรือข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวกบัธนาคารหรือการเงิน รวมถงึ 

การช าระเงิน อีกทัง้จ านวนเงิน วนัท่ี และเวลาในการช าระเงินแก่สมาคมฯ 

(ค)  ความพงึพอใจของทา่นท่ีมีตอ่การให้บริการของสมาคมฯ   

(ง)  บนัทกึการตดิตอ่สือ่สารของทา่นกบัสมาคมฯ เช่น ประเภทของข้อตกลงหรือสญัญาที่ทา่นท าไว้กบั

สมาคมฯ บริการตา่งๆ ท่ีทา่เข้ารับการบริการ รวมทัง้ข้อมลูในใบแจ้งหนี ้และใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี   

(จ)  บนัทกึข้อมลูการติดตอ่ระหวา่งทา่นกบัสมาคมฯ เช่น ข้อความของผู้ รับบริการ อีเมล์ จดหมาย หรือข้อมลู

ทีใ่นแฟม้ข้อมลูที่ทา่นสง่มาถึงสมาคมฯ รวมถงึผลของความพงึพอใจตอ่บริการของสมาคมฯที่ทา่นแจ้ง

กลบัมา 

(ช)  ข้อมลูการตดิตอ่หรือข้อมลูอื่นๆ ที่ทา่นสง่มอบให้สมาคมฯ ในกรณีที่ทา่นเลอืกรับขา่วสาร และข้อมลู

ความคืบหน้าจากสมาคมฯ 

(ญ)  ส าหรับการบริการบางประเภทท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ เช่น ข้อมลูในเว็บบอร์ดที่ก าหนดให้ทา่น

ต้องสร้างบญัชีผู้ใช้ หากทา่นประสงค์จะสร้างบญัชีผู้ใช้ดงักลา่ว ทา่นจะต้องแจ้งข้อมลูสว่นบคุคลที่

ชดัเจนกบัสมาคมฯ เช่น ช่ือ หมายเลขโทรศพัท์ และอีเมล์ รวมทัง้ทา่นต้องก าหนดรหสัผา่นส าหรับบญัชี

ผู้ใช้ของทา่น     

5.2 เมื่อทา่นเข้าใช้บริการของสมาคมฯ สมาคมฯ มีสทิธ์ิท่ีจะด าเนินการบนัทกึข้อมลูที่เก่ียวกบัตวัทา่นและองค์กรที่

ทา่นท างาน อปุกรณ์ของทา่นโดยอตัโนมตัิ   

6. ข้อมูลที่สมาคมฯเกบ็รวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น 

6.1  ในบางกรณี สมาคมฯอาจเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการของสมาคมฯจาก

บคุคลภายนอก โดยสมาคมฯจะด าเนินการดงักลา่วนี ้เฉพาะในกรณีที่สมาคมฯได้รับความยินยอมจากทา่นหรือ

เมื่อกฏหมายทีใ่ช้บงัคบั ก าหนดหรืออนญุาตให้สมาคมฯ ด าเนนิการดงักลา่วได้ 
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6.2  สมาคมฯอาจรวมข้อมลูสว่นบคุคลที่จดัเก็บจากแหลง่ข้อมลูอื่นกบัข้อมลูสว่นบคุคลที่ทา่นได้ให้ไว้กบัสมาคมฯและ

ข้อมลูเก่ียวกบัทา่นท่ีสมาคมฯได้เก็บรวบรวมไว้โดยอตัโนมตัิได้ 
7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1  สมาคมฯใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื่อให้บริการแก่ทา่น รวมถึงเพื่อสง่เสริมและพฒันาการให้บริการเพื่อ

ให้บริการมคีวามเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกบัทา่นมากขึน้ และจดัสง่ข้อมลูเก่ียวกบัการบริการของสมาคมฯ

ให้แก่ทา่น 

7.2  สมาคมฯอาจประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น เพื่อแจ้งให้ทา่นทราบในการขา่วสารและข้อเสนอท่ีนา่สนใจ

เป็นครัง้คราว   

7.3  ในบางกรณี สมาคมจะฯรวบรวมและ/หรือปิดบงัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นซึง่อยูใ่นรูปแบบท่ีไมส่ามารถระบตุวั

ทา่นได้ สมาคมฯจะประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลที่ไมไ่ด้เปิดเผยถงึตวัทา่นส าหรับการด าเนินการหลาย

วตัถปุระสงค์ ซึง่รวมถงึการวจิยั และเพื่อช่วยให้สมาคมฯสามารถเข้าใจผู้ใช้บริการรวมถงึวธีิการท่ีผู้ใช้บริการใช้

บริการของสมาคมฯเพื่อให้สมาคมฯสามารถพฒันาปรับปรุงการให้บริการของสมาคมฯและ มอบประสบการณ์ที่

ดีขึน้แก่ผู้ใช้บริการ หรือสร้างบริการรูปแบบใหมข่ึน้มาให้แก่ผู้ใช้บริการ 

8. การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

8.1  สมาคมฯมีพนัธมติรทางธุรกิจและผู้ให้บริการส าหรับเปา้หมายทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ช่วยสมาคมฯในการ

เสนอ การจดัหา และการปรับปรุงการให้บริการของสมาคมฯ ในกรณีดงักลา่ว จึงเป็นการจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผย

ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้แก่ผู้อื่นเพื่อการปฏิบตัิการตามวตัถปุระสงค์ โดยสมาคมฯจะแบง่เป็นข้อมลูสว่น

บคุคลของทา่นให้แก่บคุคลภายนอก เมื่อ 

(ก)  เป็นกรณีที่จ าเป็นท่ีต้องให้บคุคลภายนอก ตวัแทน หรือผู้ให้บริการอื่นสนบัสนนุหรือขยายขอบเขตการ

ให้บริการเพื่อให้สมาคมฯสามารถให้บริการแก่ทา่นได้ดียิง่ขึน้ 

(ข)  สมาคมฯร่วมงานกบัผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมลูอื่นท่ีประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นใน

นามของสมาคมฯ และตามค าแนะน าของสมาคมฯ ในกรณีดงักลา่ว สมาคมฯจะด าเนินการเพื่อให้ทา่น

มัน่ใจวา่ ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ได้รับการปอ้งกนัเป็นอยา่งดี และบคุคลภายนอกที่สมาคมฯแบง่ปัน

ข้อมลูให้จะใช้ข้อมลูตามค าแนะน าของสมาคมฯ และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วนัน้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

(ค)  สมาคมฯแบง่ปันข้อมลูกบับคุคลภายนอกซึง่ให้บริการ (เช่น สือ่สงัคมออนไลน์) ท่ีทา่นได้เลอืกให้เช่ือมตอ่

กบับริการของสมาคมฯในขอบเขตที่จ าเป็นส าหรับการใช้บริการเหลา่นัน้ 

(ง)  ทา่นร้องขอให้สมาคมฯแบง่ปันข้อมลูให้แก่บคุคลภายนอกโดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายความ

เป็นสว่นตวั 
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(จ)  กฏหมายก าหนดให้สมาคมฯหรืออนญุาตให้สมาคมฯเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นได้ เช่น ในกรณีที่

ต้องปกปอ้งทา่น สมาคมฯ หรือบคุคลอื่นจากความเสยีหายหรืออนัตราย หรือสมาคมฯถกูก าหนดโดย

หมาย ค าสัง่ศาล หรือข้อก าหนดหรือขอับงัคบัทางกฏหมายอื่นๆ ให้เปิดเผยข้อมลูว่นบคุคลของทา่น

ให้แก่ผู้บงัคบัใช้กฏหมาย ศาล หรือผู้มีอ านาจอื่น  

 8.2  เมื่อสมาคมฯ เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคของทา่น สมาคมฯจะด าเนินการเพื่อท าให้ทา่นมัน่ใจวา่ผู้ที่รับข้อมลูไปจะ

ปกปอ้งข้อมลู ความเป็นสว่นตวัของทา่น เก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไว้อยา่งปลอดภยั และประมวลผลข้อมลู

ดงักลา่วตามที่กฏหมายก าหนด โดยวิธีการดงักลา่วอาจรวมถงึการเข้าท าสญัญาที่เหมาะสมกบับคุคลภายนอก 

8.3  สมาคมฯจะไมข่ายข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีสมาคมฯครอบครองให้แก่บคุคลภายนอก  
9. การใช้โปรแกรมคุกกี ้

9.1  คกุกีเ้ป็นไฟล์ขนาดเลก็ ประกอบด้วยข้อมลูขนาดเลก็ที่เว็ปไซต์สามารถสง่มาที่โปรแกรมทีใ่ช้เปิดเวป็ไซด์ของทา่น

ได้ ซึง่อาจถกูจดัเก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของทา่นโดยไมร่ะบช่ืุอ เพื่อระบุคอมพวิเตอร์ของทา่นโดยมิได้ระบวุา่

ทา่นคือใคร 

9.2  เว็ปไซต์ของสมาคมฯ ใช้คกุกีเ้พื่อปรับปรุงการให้บริการ เมือ่ทา่นเข้าเยีย่มเว็ปไซต์ของสมาคมฯ และเพื่อจดัเก็บ

ข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการใช้งานและความสนใจของทา่น โดยทา่นสามารถตัง้คา่โปรแกรมของทา่นท่ีจะแจ้งเตือน

ทา่นก่อนที่จะรับคกุกีไ้ด้ ซึง่จะเพิม่โอกาสให้ทา่นตดัสนิใจวา่จะใช้งานคกุกีห้รือไม ่อีกทัง้ทา่นยงัสามารถตัง้คา่

โปรแกรมของทา่นในการปิดการใช้คกุกี ้แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากทา่นท าเช่นนัน้ เว็ปไซต์ของสมาคมฯ อาจท างานได้

อยา่งไมส่มบรูณ์ ทัง้นีส้มาคมฯ ใช้คกุกีส้ าหรับวตัถปุระสงค์เพื่อการวิเคราะห์ 
10. ระยะเวลาส าหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

10.1  สมาคมฯจะไมเ่ก็บข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเกินกวา่ระยะเวลาที่สมาคมฯเห็นวา่จ าเป็นตามวตัถปุระสงค์ที่ได้

จดัเก็บ ยกเว้นในกรณีที่สมาคมฯถกูกฏหมายก าหนดให้เก็บข้อมลูดงักลา่วในระยะเวลาที่นานกวา่นัน้ 

10.2  กรณีทา่นประสงค์จะเปลีย่นแปลง ระงบั และ/หรือ ยกเลกิการใช้บริการตา่งๆ โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนและวิธีการท่ี

สมาคมฯ ก าหนดไว้แล้ว เมื่อสมาคมฯได้ด าเนินการเปลีย่นแปลง ระงบั และ/หรือ ยกเลกิ การใช้บริการแก่ทา่น

เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ทา่นได้แจ้งเปลีย่นแปลง ระงบั และ/หรือ ยกเลกิ การใช้บริการเป็นต้นไป บรรดา

หนงัสอื เอกสาร และข้อมลูสว่นบคุคลที่สมาคมฯเก็บรวบรวมไว้แล้ว จะถกูจดัเก็บอยา่งปลอดภยัตามหลกั

นโยบายความเป็นสว่นตวัและกฏหมายอื่นที่ใช้บงัคบั 
11. การป้องกนัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

11.1  สมาคมฯ มีพนกังานผู้ดแูลข้อมลูสว่นบคุคลซึง่ท าหน้าทีเ่พื่อให้มัน่ใจวา่การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น

จะเป็นไปนโยบายความเป็นสว่นตวั และตามกฏหมายทีใ่ช้บงัคบั 

11.2  เมื่อสมาคมฯใช้ผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมลูอื่นประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลในนามของสมาคมฯ สมาคมฯ

ได้ก าหนดให้บคุคลเหลา่นัน้ท าตามค าสัง่ของสมาคมฯ และใช้วิธีการรักษาความปลอดภยัที่เหมาะสมเพื่อปอ้งกนั

ข้อมลูสว่นบคุคลที่ประมวลผลในนามของสมาคมฯ 
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11.3  เมื่อทา่นเข้าสูร่ะบบบญัชีของทา่นเพื่อที่จะใช้บริการของสมาคมฯด้วยหมายเลขโทรศพัท์หรือช่ือผู้ใช้และรหสัผา่น

ข้อมลูทัง้หมดจะถกูเข้ารหสั โดยการใช้โปรโตคอลการเข้ารหสั (Cryptographic protocols) ซึง่ออกแบบมาเพื่อ

รักษาความปลอดภยัในการติดตอ่สือ่สาร เช่น การเข้ารหสั Transport Layer Security (TLS) โดยสมาคมฯใช้

โปรโตคอล การเข้ารหสัดงักลา่วในทกุหน้าเว็ปไซต์ที่สมาคมฯเก็บข้อมลูสว่นบคุคลบนเว็ปไซต์ของสมาคมฯ  

11.4  หากทา่นมีช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นเพื่อเข้าใช้บริการของสมาคมฯ ทา่นมีหน้าที่จะเก็บรักษาข้อมลูดงักลา่วให้

ปลอดภยัและเป็นความลบั เพื่อที่จะปอ้งกนับญัชีของทา่นจากผู้อื่นท่ีไมม่ีอ านาจ หากทา่นเข้าสูร่ะบบแล้วไมม่ีการ

ใช้งาน สมาคมฯจะท าการน าทา่นออกจากระบบโดยอตัโนมตั ิ
12. การส่งออกข้อมูล 

12.1  ทา่นยินยอมให้สมาคมฯ โอนและเปิดเผยข้อมลู สว่นบคุคลของทา่นไปยงัตา่งประเทศได้ กรณีดงักลา่วสมาคมฯ

จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
13. สิทธิของท่าน 

13.1  ทา่นมีสทิธิในข้อมลู สว่นบคุคลที่สมาคมฯได้ควบคมุไว้ โดยสมาคมฯได้จดัใหมีมาตรการและกระบวนการท่ีท าให้

ทา่นสามารถใช้ สทิธิของทา่นได้ และท าให้มัน่ใจวา่สมาคมฯสามารถตอบความต้องการของทา่นเก่ียวกบัข้อมลู 

สว่นบคุคลที่สมาคมฯเก็บรักษาไว้ได้  

13.2 ในกรณีที่ทา่นต้องการเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีสมาคมฯควบคมุไว้โดยการขอรับส าเนากรุณา ติดตอ่

สมาคมฯที ่ webadmin@isaca-Bangkok.org ตามทีส่มาคมฯประชาสมัพนัธ์ไว้ทัง้นี ้ ก่อนที่สมาคมฯจะตอบรับ

ตามค าขอ สมาคมฯอาจสอบถามข้อมลูของทา่นเพื่อระบตุวัตนและขอข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวกบัค าขอ โดยสมาคมฯ

จะตอบกลบัค าขอภายใน ระยะเวลาอนัสมควรและภายในระยะเวลาที่กฏหมายที่ใช้บงัคบัก าหนด   

13.3 สมาคมฯจะด าเนินการอยา่งดีที่สดุ เพื่อท าให้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีสมาคมฯได้ควบคมุไว้ มีความถกูต้อง

ครบถ้วน และแมน่ย า และครบถ้วน และปรับปรุงข้อมลูในบญัชีออนไลน์ของทา่นให้เป็นปัจจบุนั 

13.4  ในกรณีที่ทา่นไมป่ระสงค์ให้สมาคมฯประมวลผลหรือใช้ข้อมลู สว่นบคุคลของทา่นอีกตอ่ไป หากกรณีดงักลา่วท า

ได้โดยชอบ ด้วยกฏหมายและทา่นได้แจ้งสมาคมฯเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือตามช่องทางที่สมาคมฯก าหนด การ

แจ้งของทา่นดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่การท่ีสมาคมฯได้ท าลงไปแล้ว  

14. ข้อมูลเกี่ยวกับเดก็  

14.1 การบริการของสมาคมฯไมใ่ช่บริการแกเ่ดก็หรือบคุคลที่มีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี   
15. การเชื่อมโยงเวป็ไซต์และการบริการอื่นๆ  

15.1 เว็ปไซต์ของสมาคมฯประกอบไปด้วยลงิค์ทีเ่ช่ือมโยงไปยงัเวป็ไซต์ของบคุคลภายนอก และการบริการดิจิตอลบาง

ประเภทของสมาคมฯยงัท าให้ทา่นสามารถเข้าถึงการบริการของบคุคลภายนอกได้ (เช่น สือ่สงัคมออนไลน์) 
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 15.2 สมาคมฯไมม่อี านาจควบคมุบริการหรือเว็ปไซต์ของบคุคลภายนอกในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

นอกจากนี ้สมาคมฯไมต่รวจทานเว็ปไซต์และการการให้บริการของบคุคลภายนอก และสมาคมฯไมม่ีสว่นใน

ความรับผิดขอบใดๆ ในเว็ปไซต์หรือจากการให้บริการของเว็ปไซต์เหลา่นัน้ หรือวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวกบัความเป็น

สว่นตวั กรุณาอา่นและท าความเข้าใจนโยบายความเป็นสว่นตวัของเว็ปไซต์และการให้บริการของ

บคุคลภายนอกที่ท างานเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์หรือเข้ารับบริการดงักลา่วทกุครัง้  
16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

16.1  นโยบายความเป็นสว่นตวันีถ้กูปรับปรุงลา่สดุเมื่อ (เดือนกนัยายน 2562) โดยนโยบายความเป็นความสว่นตวัอาจ

มีการเปลีย่นแปลงได้เป็นระยะๆ ซึง่สมาคมฯจะประกาศให้ทา่นทราบผา่นทางหน้าแรกของเว็ปไซต์ของสมาคมฯ

เป็นเวลา 30 วนั ทัง้นี ้หากทา่นใช้บริการของสมาคมฯอยา่งตอ่เนือ่งภายหลงัระยะเวลาดงักลา่วถือวา่ ทา่นได้ตก

ลงนโยบายความเป็นสว่นตวัของสมาคมฯแล้ว 

 16.2  เมื่อสมาคมฯเห็นวา่มีความเหมาะสมและในกรณีที่สมาคมฯเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวัในสว่นท่ีเป็น

สาระส าคญัสมาคมฯจะแจ้งให้ทา่นทราบผา่นทางอีเมล์หรือข้อความบนเว็ปไซต์ของสมาคมฯ เพื่อแจ้งให้ทา่น

ทราบวา่นโยบายความเป็นสว่นตวัได้ถกูปรับปรุงเปลีย่นแปลง  

16.3  ในกรณีที่สมาคมฯแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวัในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัของทา่นไมต่กลงยอมรับ

การแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ทา่นมีระยะเวลา 30 วนั เพื่อยกเลกิการรับบริการโดยไมม่คี่าใช้จา่ยในการบอก

เลกิสญัญา หากทา่นไมแ่จ้งการยกเลกิการใช้บริการภายใน 30 วนั โดยยงัคงใช้บริการของสมาคมฯตอ่ไป จะถือ

วา่ทา่นยอมรับการใช้นโยบายความเป็นสว่นตวัทีถ่กูแก้ไข กรณีดงักลา่วจะชีแ้จ้งให้ทา่นทราบถึงการเปลีย่นแปลง

ในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทางอีเมล์หรือข้อความบนเว็บไซต์สของมาคมฯตอ่ไป   
17. ค าถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตวั 

หากทา่นมีค าถามข้อสงสยัหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบันโยบายความเป็นสว่นตวันีห้รือการจดัการดแูลข้อมลูของทา่น ทา่น

สามารถติดตอ่มายงัสมาคมฯได้ที ่webadmin@isaca-Bangkok.org   


