นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
กันยายน 2562
สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื ้นกรุงเทพ (สมาคมฯ) ให้ ความสาคัญต่อการคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลโดยดาเนินการปฏิบตั ิตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล ทางสมาคมฯได้ จดั ทานโยบายความเป็ น
ส่วนตัวและนโยบายอื่นเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสิทธิประโยชน์
ของสมาชิกและผู้ใช้ บริ การทุกท่าน และการกาหนดนโยบายเหล่านันเพื
้ ่อมิให้ ขดั แย้ งกันและตังอยู
้ บ่ นกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้ อมุลส่วนบุคคลใดๆ ถือว่าได้ รับความยินยอมจากท่านแล้ ว เมื่อ
ท่านยอมรับเป็ นหนังสือหรื อโดยอิเลคทรอนิกส์หรื อโดยประการอืน่ ถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้

นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
1. ทั่วไป
1.1

สมาคมฯให้ ความสาคัญต่อความเป็ นส่วนตัวและจะคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด จึงเป็ นสิง่
สาคัญสาหรับสมาคมฯที่ทาให้ ทา่ นเข้ าใจถึงขันตอนและวิ
้
ธีการของสมาคมฯในการจัดเก็บและประมวลผลข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน

1.2

นโยบายความเป็ นส่วนตัว จะอธิบายถึงลักษณะของข้ อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯจัดเก็บรวบรวม เหตุผล และ
วิธีการ ขันตอนในการจั
้
ดเก็บข้ อมูล และการประมวลผลข้ อมูลเห่านัน้ รวมทังวิ
้ ธีการที่สมาคมฯแบ่งปั นข้ อมูล
เหล่านันต่
้ อบุคคลภายนอก นอกจากนี ้ นโยบายความเป็ นส่วนตัว จะอธิบายไปถึงสิทธิในความเป็ นส่วนตัว ที่ทา่ น
มีเหนือข้ อมูล ส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว

2. หลักการความเป็ นส่ วนตัวที่สาคัญ
2.1

มุมมองความเป็ นส่วนตัวของสมาคมฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(ก)

สมาคมฯ มีนโยบายเปิ ดเผยเกี่ยวกับวิธีในการจัดเก็บและการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ข)

สมาคมฯ จะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นไปเพื่อให้ ทา่ นได้ รับบริ การทีดีขึ ้น

(ค)

สมาคมฯจะดาเนินการเพื่อให้ ทา่ นเกิดความมัน่ ใจว่าสมาคมฯจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อย่างดีและปลอดภัย

2.2

ไม่วา่ สมาคมฯจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากที่ใด ท่านยินยอมให้ สมาคมฯประมวลผลข้ อมู
ส่วนบุคคลของท่านให้ สอดคล้ องกับหลักการที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
(ก)

สมาคมฯจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้และกฏหมายอื่น
ใดที่ใช้ บงั คับ

(ข)

สมาคมฯจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่สมาคมฯเก็บรวบรวม ถึงเหตุผลและ
วิธีการในการเก็บรวบรวม และการประมวลข้ อมูลเหล่านัน้ จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านที่ถูกเก็บ
รวบรวมและนาไปประมวลผลโดยไม่มีการบอกกล่าวแก่ทา่ น

(ค)

สมาคมฯจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้ วยกฏหมายเท่านัน้ และตราบ
เท่าที่จาเป็ นที่ต้องใช้ ข้อมูลนันส
้ าหรับบรรลุวตั ถุประสงค์ตามกฏหมาย หรื อ ในกรณีทกี่ ฏหมายกาหนดไว้
ให้ จดั เก็บข้ อมูลเหล่านันไว้
้ เท่านัน้

(ง)

สมาคมฯจะเคารพสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของท่านตามกฏหมาย รวมถึงสิทธิของท่านในการเข้ าถึง
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯจัดเก็บไว้ สมาคมฯจะดาเนินการแก้ ไขความถูกต้ อง รวมถึงปรับปรุงข้ อมูล
ดังกล่าวให้ เป็ นปั จจุบนั ภายใน 30 วันหลังจากที่รับทราบคาร้ องขอแก้ ไขความถูกต้ องของข้ อมูล

(จ)

สมาคมฯจะจัดให้ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ มคี วามปลอดภัย

(ฉ)

สมาคมฯจะดาเนินการเพื่อให้ ทา่ นมัน่ ใจว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รับการป้องกันอย่างเหมาะสมไม่
ว่าข้ อมูลนันจะถู
้ กนาไปประมวลผลที่ใดก็ตาม

3. ผู้ท่ มี ีหน้ าที่รับผิดชอบตามกฏหมาย
3.1

โดยทัว่ ไป สมาคมฯจะเป็ นผู้กาหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้ อมลูสว่ นบุคคล ดังนัน้ สมาคมฯ จึง
ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ น ”ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล” ตามนิยามของกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง นอกจากนี ้สมาคมฯมีความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย เพื่อทาให้ การใช้ ข้อมลูสว่ นบุคคลของท่านนันเป็
้ นไปตามหลักนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ที่สาคัญ นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ และตามที่กฏหมายใช้ บงั คับ

3.2

เมื่อสมาคมฯแบ่งปั นข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ กบั องค์กรอื่นที่ทาให้ งานร่วมกับสมาคมฯแล้ ว ตามรายละเอียด

ในหัวข้ อถัดไปที่วา่ ด้ วยเรื่ อง “การแบ่งปั นและเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน” องค์กรดังกล่าวอาจเป็ นผู้กาหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลได้ เอง ทังนี
้ ้ทางองค์กรดังกล่าวยังคงมีหน้ าทีต่ ามกฏหมาย
เพื่อทาให้ การนาข้ อมูลส่วนบุคคลไปใช้ นนั ้ จะยังคงเป็ นไปตามหลักความเป็ นส่วนตัวที่สาคัญ นโยบายความเป็ น
ส่วนตัวนี ้ และกฏหมายที่ใช้ บงั คับ
4. วิธีการในการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
4.1

สมาคมฯมีสทิ ธิจดั เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็ น 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ข้ อมูลที่ทา่ นเป็ นผู้สง่ มอบให้ สมาคมฯ เช่น ข้ อมูลที่ทา่ นใช้ ในการสมัครสมาชิก และ/หรื อ ลงทะเบียนเข้ า
อบรมหรื อสัมนาในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมฯ

4.2

(ข)

ข้ อมูลที่ถกู จัดเก็บโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านใช้ บริ การของสมาคมฯ

(ค)

ข้ อมูลที่เกี่ยวกับท่านที่สมาคมฯได้ รับจากบุคคลภายนอก

สมาคมฯจะกล่าวถึงในหัวข้ อถัดไปถึงประเภทข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมฯเก็บรวบรวมใน 3 รูปแบบ
ข้ างต้ น
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4.3

สาหรับบริ การบางประเภท อาทิเช่น บริ การทางการประชุมทางวีดีโอ สมาคมฯอาจมีความจาเป็ นในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม และ/หรื อ เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีการอื่น และ/
หรื อ เป็ นการเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์สาหรับการบริ การนันๆ
้ โดยเฉพาะ ในกรณีดงั กล่าว เงื่อนไขการ
ให้ บริ การของสมาคมฯจะระบุถึงกิจกรรมทีต่ ้ องประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการรับบริ การ
นันๆ
้

5. ข้ อมูลที่ท่านเป็ นผู้ส่งมอบให้ สมาคมฯ
5.1 เมื่อท่านสมัครเพื่อเข้ าใช้ บริ การใดของสมาคมฯ
ดังกล่าวหมายรวมถึงข้ อมูลดังต่อไปนี ้ เช่น
(ก)

ท่านตกลงให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชดั เจนให้ สมาคมฯ

ข้ อมูล

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยูใ่ นการจัดส่งทางไปรษณีย์ วันเดือนปี เกิด เพศ และข้ อมูลอื่นๆ ทีท่ า่ น
ต้ องแจ้ งต่อสมาคมฯเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้ าใช้ บริ การใดบริ การหนึง่ ของสมาคมฯผ่านทางออนไลน์
ทางอีเมล์ หรื อช่องทางอื่นๆ

(ข)

ข้ อมูลบัตรเครดิต เลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคาร รหัสธนาคาร หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธนาคารหรื อการเงิน รวมถึง
การชาระเงิน อีกทังจ
้ านวนเงิน วันที่ และเวลาในการชาระเงินแก่สมาคมฯ

(ค)

ความพึงพอใจของท่านทีม่ ีตอ่ การให้ บริ การของสมาคมฯ

(ง)

บันทึกการติดต่อสือ่ สารของท่านกับสมาคมฯ เช่น ประเภทของข้ อตกลงหรื อสัญญาที่ทา่ นทาไว้ กบั
สมาคมฯ บริ การต่างๆ ที่ทา่ เข้ ารับการบริ การ รวมทังข้
้ อมูลในใบแจ้ งหนี ้ และใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี

(จ)

บันทึกข้ อมูลการติดต่อระหว่างท่านกับสมาคมฯ เช่น ข้ อความของผู้รับบริ การ อีเมล์ จดหมาย หรื อข้ อมูล
ทีใ่ นแฟ้มข้ อมูลที่ทา่ นส่งมาถึงสมาคมฯ รวมถึงผลของความพึงพอใจต่อบริการของสมาคมฯที่ทา่ นแจ้ ง
กลับมา

(ช)

ข้ อมูลการติดต่อหรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่ทา่ นส่งมอบให้ สมาคมฯ ในกรณีที่ทา่ นเลือกรับข่าวสาร และข้ อมูล
ความคืบหน้ าจากสมาคมฯ

(ญ)

สาหรับการบริ การบางประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ เช่น ข้ อมูลในเว็บบอร์ ดที่กาหนดให้ ทา่ น
ต้ องสร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ หากท่านประสงค์จะสร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ ดงั กล่าว ท่านจะต้ องแจ้ งข้ อมูลส่วนบุคคลที่
ชัดเจนกับสมาคมฯ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ รวมทังท่
้ านต้ องกาหนดรหัสผ่านสาหรับบัญชี
ผู้ใช้ ของท่าน

5.2

เมื่อท่านเข้ าใช้ บริ การของสมาคมฯ สมาคมฯ มีสทิ ธิ์ทจี่ ะดาเนินการบันทึกข้ อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านและองค์กรที่
ท่านทางาน อุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ

6. ข้ อมูลที่สมาคมฯเก็บรวบรวมจากแหล่ งข้ อมูลอื่น
6.1 ในบางกรณี สมาคมฯอาจเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การของสมาคมฯจาก
บุคคลภายนอก โดยสมาคมฯจะดาเนินการดังกล่าวนี ้ เฉพาะในกรณีที่สมาคมฯได้ รับความยินยอมจากท่านหรื อ
เมื่อกฏหมายทีใ่ ช้ บงั คับ กาหนดหรื ออนุญาตให้ สมาคมฯ ดาเนินการดังกล่าวได้
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6.2

สมาคมฯอาจรวมข้ อมูลส่วนบุคคลที่จดั เก็บจากแหล่งข้ อมูลอื่นกับข้ อมูลส่วนบุคคลที่ทา่ นได้ ให้ ไว้ กบั สมาคมฯและ
ข้ อมูลเกี่ยวกับท่านที่สมาคมฯได้ เก็บรวบรวมไว้ โดยอัตโนมัติได้
7. การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล
7.1

สมาคมฯใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ บริการแก่ทา่ น รวมถึงเพื่อส่งเสริ มและพัฒนาการให้ บริการเพื่อ
ให้ บริ การมีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับท่านมากขึ ้น และจัดส่งข้ อมูลเกี่ยวกับการบริ การของสมาคมฯ
ให้ แก่ทา่ น

7.2

สมาคมฯอาจประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อแจ้ งให้ ทา่ นทราบในการข่าวสารและข้ อเสนอที่นา่ สนใจ
เป็ นครัง้ คราว

7.3

ในบางกรณี สมาคมจะฯรวบรวมและ/หรื อปิ ดบังข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านซึง่ อยูใ่ นรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตวั
ท่านได้ สมาคมฯจะประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ เปิ ดเผยถึงตัวท่านสาหรับการดาเนินการหลาย
วัตถุประสงค์ ซึง่ รวมถึงการวิจยั และเพื่อช่วยให้ สมาคมฯสามารถเข้ าใจผู้ใช้ บริ การรวมถึงวิธีการทีผ่ ้ ใู ช้ บริ การใช้
บริ การของสมาคมฯเพื่อให้ สมาคมฯสามารถพัฒนาปรับปรุงการให้ บริ การของสมาคมฯและ มอบประสบการณ์ที่
ดีขึ ้นแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ หรื อสร้ างบริการรูปแบบใหม่ขึ ้นมาให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ

8. การแบ่ งปั นและเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
8.1

สมาคมฯมีพนั ธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้ บริ การสาหรับเป้าหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ช่วยสมาคมฯในการ
เสนอ การจัดหา และการปรับปรุงการให้ บริ การของสมาคมฯ ในกรณีดงั กล่าว จึงเป็ นการจาเป็ นที่ต้องเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ แก่ผ้ อู ื่นเพื่อการปฏิบตั ิการตามวัตถุประสงค์
โดยสมาคมฯจะแบ่งเป็ นข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้ แก่บคุ คลภายนอก เมื่อ
(ก)

เป็ นกรณีที่จาเป็ นที่ต้องให้ บคุ คลภายนอก ตัวแทน หรื อผู้ให้ บริ การอื่นสนับสนุนหรื อขยายขอบเขตการ
ให้ บริ การเพื่อให้ สมาคมฯสามารถให้ บริ การแก่ทา่ นได้ ดียงิ่ ขึ ้น

(ข)

สมาคมฯร่วมงานกับผู้ให้ บริ การหรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลอื่นที่ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านใน
นามของสมาคมฯ และตามคาแนะนาของสมาคมฯ ในกรณีดงั กล่าว สมาคมฯจะดาเนินการเพื่อให้ ทา่ น
มัน่ ใจว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ รับการป้องกันเป็ นอย่างดี และบุคคลภายนอกที่สมาคมฯแบ่งปั น
ข้ อมูลให้ จะใช้ ข้อมูลตามคาแนะนาของสมาคมฯ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวนันเพื
้ ่อประโยชน์ของตนเอง

(ค)

สมาคมฯแบ่งปั นข้ อมูลกับบุคคลภายนอกซึง่ ให้ บริ การ (เช่น สือ่ สังคมออนไลน์) ที่ทา่ นได้ เลือกให้ เชื่อมต่อ
กับบริ การของสมาคมฯในขอบเขตที่จาเป็ นสาหรับการใช้ บริการเหล่านัน้

(ง)

ท่านร้ องขอให้ สมาคมฯแบ่งปั นข้ อมูลให้ แก่บคุ คลภายนอกโดยเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายความ
เป็ นส่วนตัว
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(จ)

กฏหมายกาหนดให้ สมาคมฯหรื ออนุญาตให้ สมาคมฯเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ในกรณีที่
ต้ องปกป้องท่าน สมาคมฯ หรื อบุคคลอื่นจากความเสียหายหรื ออันตราย หรื อสมาคมฯถูกกาหนดโดย
หมาย คาสัง่ ศาล หรื อข้ อกาหนดหรื อขัอบังคับทางกฏหมายอื่นๆ ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลว่ นบุคคลของท่าน
ให้ แก่ผ้ บู งั คับใช้ กฏหมาย ศาล หรื อผู้มีอานาจอื่น

8.2 เมื่อสมาคมฯ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคของท่าน สมาคมฯจะดาเนินการเพื่อทาให้ ทา่ นมัน่ ใจว่าผู้ที่รับข้ อมูลไปจะ
ปกป้องข้ อมูล ความเป็ นส่วนตัวของท่าน เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ อย่างปลอดภัย และประมวลผลข้ อมูล
ดังกล่าวตามที่กฏหมายกาหนด โดยวิธีการดังกล่าวอาจรวมถึงการเข้ าทาสัญญาที่เหมาะสมกับบุคคลภายนอก
8.3 สมาคมฯจะไม่ขายข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมฯครอบครองให้ แก่บคุ คลภายนอก
9. การใช้ โปรแกรมคุกกี ้
9.1

9.2

คุกกี ้เป็ นไฟล์ขนาดเล็ก ประกอบด้ วยข้ อมูลขนาดเล็กที่เว็ปไซต์สามารถส่งมาที่โปรแกรมทีใ่ ช้ เปิ ดเว็ปไซด์ของท่าน
ได้ ซึง่ อาจถูกจัดเก็บในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของท่านโดยไม่ระบุชื่อ เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ ของท่านโดยมิได้ ระบุวา่
ท่านคือใคร
เว็ปไซต์ของสมาคมฯ ใช้ คกุ กี ้เพื่อปรับปรุงการให้ บริการ เมือ่ ท่านเข้ าเยีย่ มเว็ปไซต์ของสมาคมฯ และเพื่อจัดเก็บ

ข้ อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ งานและความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถตังค่
้ าโปรแกรมของท่านที่จะแจ้ งเตือน
ท่านก่อนที่จะรับคุกกี ้ได้ ซึง่ จะเพิม่ โอกาสให้ ทา่ นตัดสินใจว่าจะใช้ งานคุกกี ้หรื อไม่ อีกทังท่
้ านยังสามารถตังค่
้ า
โปรแกรมของท่านในการปิ ดการใช้ คกุ กี ้ แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านทาเช่นนัน้ เว็ปไซต์ของสมาคมฯ อาจทางานได้
อย่างไม่สมบูรณ์ ทังนี
้ ้สมาคมฯ ใช้ คกุ กี ้สาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์
10. ระยะเวลาสาหรับการจัดเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
10.1 สมาคมฯจะไม่เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าระยะเวลาที่สมาคมฯเห็นว่าจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ได้
จัดเก็บ ยกเว้ นในกรณีที่สมาคมฯถูกกฏหมายกาหนดให้ เก็บข้ อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านัน้
10.2 กรณีทา่ นประสงค์จะเปลีย่ นแปลง ระงับ และ/หรื อ ยกเลิกการใช้ บริ การต่างๆ โดยปฏิบตั ิตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่
สมาคมฯ กาหนดไว้ แล้ ว เมื่อสมาคมฯได้ ดาเนินการเปลีย่ นแปลง ระงับ และ/หรื อ ยกเลิก การใช้ บริการแก่ทา่ น
เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ทา่ นได้ แจ้ งเปลีย่ นแปลง ระงับ และ/หรื อ ยกเลิก การใช้ บริ การเป็ นต้ นไป บรรดา
หนังสือ เอกสาร และข้ อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯเก็บรวบรวมไว้ แล้ ว จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยตามหลัก
นโยบายความเป็ นส่วนตัวและกฏหมายอื่นที่ใช้ บงั คับ
11. การป้ องกันข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
11.1 สมาคมฯ มีพนักงานผู้ดแู ลข้ อมูลส่วนบุคคลซึง่ ทาหน้ าทีเ่ พื่อให้ มนั่ ใจว่าการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จะเป็ นไปนโยบายความเป็ นส่วนตัว และตามกฏหมายทีใ่ ช้ บงั คับ
11.2 เมื่อสมาคมฯใช้ ผ้ ใู ห้ บริ การหรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลอื่นประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลในนามของสมาคมฯ สมาคมฯ
ได้ กาหนดให้ บคุ คลเหล่านันท
้ าตามคาสัง่ ของสมาคมฯ และใช้ วิธีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลในนามของสมาคมฯ
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11.3 เมื่อท่านเข้ าสูร่ ะบบบัญชีของท่านเพื่อที่จะใช้ บริ การของสมาคมฯด้ วยหมายเลขโทรศัพท์หรื อชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
ข้ อมูลทังหมดจะถู
้
กเข้ ารหัส โดยการใช้ โปรโตคอลการเข้ ารหัส (Cryptographic protocols) ซึง่ ออกแบบมาเพื่อ
รักษาความปลอดภัยในการติดต่อสือ่ สาร เช่น การเข้ ารหัส Transport Layer Security (TLS) โดยสมาคมฯใช้
โปรโตคอล การเข้ ารหัสดังกล่าวในทุกหน้ าเว็ปไซต์ที่สมาคมฯเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลบนเว็ปไซต์ของสมาคมฯ
11.4 หากท่านมีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้ าใช้ บริ การของสมาคมฯ ท่านมีหน้ าที่จะเก็บรักษาข้ อมูลดังกล่าวให้
ปลอดภัยและเป็ นความลับ เพื่อที่จะป้องกันบัญชีของท่านจากผู้อื่นที่ไม่มีอานาจ หากท่านเข้ าสูร่ ะบบแล้ วไม่มีการ
ใช้ งาน สมาคมฯจะทาการนาท่านออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
12. การส่ งออกข้ อมูล
12.1 ท่านยินยอมให้ สมาคมฯ โอนและเปิ ดเผยข้ อมูล ส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศได้ กรณีดงั กล่าวสมาคมฯ
จะต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
13. สิทธิของท่ าน
13.1 ท่านมีสทิ ธิในข้ อมูล ส่วนบุคคลที่สมาคมฯได้ ควบคุมไว้ โดยสมาคมฯได้ จดั ใหมีมาตรการและกระบวนการที่ทาให้
ท่านสามารถใช้ สิทธิของท่านได้ และทาให้ มนั่ ใจว่าสมาคมฯสามารถตอบความต้ องการของท่านเกี่ยวกับข้ อมูล
ส่วนบุคคลที่สมาคมฯเก็บรักษาไว้ ได้
13.2 ในกรณีที่ทา่ นต้ องการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมฯควบคุมไว้ โดยการขอรับสาเนากรุณา ติดต่อ
สมาคมฯที่ webadmin@isaca-Bangkok.org ตามทีส่ มาคมฯประชาสัมพันธ์ไว้ ทงนี
ั ้ ้ ก่อนที่สมาคมฯจะตอบรับ
ตามคาขอ สมาคมฯอาจสอบถามข้ อมูลของท่านเพื่อระบุตวั ตนและขอข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคาขอ โดยสมาคมฯ
จะตอบกลับคาขอภายใน ระยะเวลาอันสมควรและภายในระยะเวลาที่กฏหมายที่ใช้ บงั คับกาหนด
13.3 สมาคมฯจะดาเนินการอย่างดีที่สดุ เพื่อทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมฯได้ ควบคุมไว้ มีความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และแม่นยา และครบถ้ วน และปรับปรุงข้ อมูลในบัญชีออนไลน์ของท่านให้ เป็ นปัจจุบนั
13.4 ในกรณีที่ทา่ นไม่ประสงค์ให้ สมาคมฯประมวลผลหรื อใช้ ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป หากกรณีดงั กล่าวทา
ได้ โดยชอบ ด้ วยกฏหมายและท่านได้ แจ้ งสมาคมฯเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อตามช่องทางที่สมาคมฯกาหนด การ
แจ้ งของท่านดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการที่สมาคมฯได้ ทาลงไปแล้ ว
14. ข้ อมูลเกี่ยวกับเด็ก
14.1 การบริ การของสมาคมฯไม่ใช่บริ การแก่เด็กหรื อบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี
15. การเชื่อมโยงเว็ปไซต์ และการบริการอื่นๆ
15.1 เว็ปไซต์ของสมาคมฯประกอบไปด้ วยลิงค์ทเี่ ชื่อมโยงไปยังเว็ปไซต์ของบุคคลภายนอก และการบริ การดิจิตอลบาง
ประเภทของสมาคมฯยังทาให้ ทา่ นสามารถเข้ าถึงการบริ การของบุคคลภายนอกได้ (เช่น สือ่ สังคมออนไลน์)
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15.2 สมาคมฯไม่มอี านาจควบคุมบริ การหรื อเว็ปไซต์ของบุคคลภายนอกในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นอกจากนี ้ สมาคมฯไม่ตรวจทานเว็ปไซต์และการการให้ บริการของบุคคลภายนอก และสมาคมฯไม่มีสว่ นใน
ความรับผิดขอบใดๆ ในเว็ปไซต์หรื อจากการให้ บริการของเว็ปไซต์เหล่านัน้ หรื อวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับความเป็ น
ส่วนตัว กรุณาอ่านและทาความเข้ าใจนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเว็ปไซต์และการให้ บริ การของ
บุคคลภายนอกที่ทางานเข้ าเยี่ยมชมเว็ปไซต์หรื อเข้ ารับบริ การดังกล่าวทุกครัง้
16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
16.1 นโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้ถูกปรับปรุงล่าสุดเมื่อ (เดือนกันยายน 2562) โดยนโยบายความเป็ นความส่วนตัวอาจ
มีการเปลีย่ นแปลงได้ เป็ นระยะๆ ซึง่ สมาคมฯจะประกาศให้ ทา่ นทราบผ่านทางหน้ าแรกของเว็ปไซต์ของสมาคมฯ
เป็ นเวลา 30 วัน ทังนี
้ ้ หากท่านใช้ บริ การของสมาคมฯอย่างต่อเนือ่ งภายหลังระยะเวลาดังกล่าวถือว่า ท่านได้ ตก
ลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวของสมาคมฯแล้ ว
16.2 เมื่อสมาคมฯเห็นว่ามีความเหมาะสมและในกรณีที่สมาคมฯเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวในส่วนทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญสมาคมฯจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบผ่านทางอีเมล์หรื อข้ อความบนเว็ปไซต์ของสมาคมฯ เพื่อแจ้ งให้ ทา่ น
ทราบว่านโยบายความเป็ นส่วนตัวได้ ถกู ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
16.3 ในกรณีที่สมาคมฯแก้ ไขเปลีย่ นแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของท่านไม่ตกลงยอมรับ
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ท่านมีระยะเวลา 30 วัน เพื่อยกเลิกการรับบริ การโดยไม่มคี ่าใช้ จา่ ยในการบอก
เลิกสัญญา หากท่านไม่แจ้ งการยกเลิกการใช้ บริ การภายใน 30 วัน โดยยังคงใช้ บริ การของสมาคมฯต่อไป จะถือ
ว่าท่านยอมรับการใช้ นโยบายความเป็ นส่วนตัวทีถ่ กู แก้ ไข กรณีดงั กล่าวจะชี ้แจ้ งให้ ทา่ นทราบถึงการเปลีย่ นแปลง
ในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทางอีเมล์หรื อข้ อความบนเว็บไซต์สของมาคมฯต่อไป
17. คาถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
หากท่านมีคาถามข้ อสงสัยหรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้หรื อการจัดการดูแลข้ อมูลของท่าน
สามารถติดต่อมายังสมาคมฯได้ ที่ webadmin@isaca-Bangkok.org

ท่าน
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