ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบ ุคคลของวิทยากร ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา และผูเ้ ข้ารับ
คําปรึกษา ในกิจกรรมแนะแนวและสัมมนาขององค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญีปุ่น
องค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญีปุ่ น เคารพความเป็ นส่วนตัวของผูร้ บั บริการและเพือให้
เกิดความมันใจว่าผูร้ บั บริการคําแนะแนวการปรึกษาและการเข้าร่วมสัมมนาจะได้รบั ความคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยทางองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญีปุ่ นชีแจงให้ทราบถึงรายละเอียดทีเกียวข้อง
กับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของ
ผูร้ บั บริการ วิทยากร และผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา และผูเ้ ข้ารับคําปรึกษาตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล
พ.ศ.

องค์การฯ ดําเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยหรือประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานกฎหมายดังนี
1. ความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามสัญญา
2. ความจําเป็ นเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
3. การปฏิบตั ิหน้าทีเพือประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษาวิจยั สถิตขิ ององค์การฯ
4. การดําเนินการตามกฎหมายหรือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
5. เพือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
6. ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนีใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทีได้รบั จากวิทยากร
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา และผูเ้ ข้ารับคําปรึกษาโดยตรง และในกรณีททางองค์
ี
การฯ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลจาก
บุคคลหรือหน่วยงานอืนภายนอกองค์การฯ จะแจ้งให้ทราบภายใน วัน โปรดอ่านและทําความเข้าใจถึง
กระบวนการขององค์การฯ ทีจะดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีทมีี การเปลียนแปลงประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลบุคคลฉบับนี ทางองค์การฯ จะแจ้งประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วน
บุคคลใหม่ที เว็บไซต์ https://www.jeic-bangkok.org/

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีทางองค์การฯ จัดเก็บ
องค์การฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยากรดังต่อไปนี
ชือ นามสกุล อีเมล ID Line หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย ภาพเคลือนไหว หมายเลขบัญชีธนาคาร
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
องค์การฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาดังต่อไปนี
ชือ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย ภาพเคลือนไหว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
สอบ ประวัติการทํางาน วัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อ เป้าหมายในการศึกษาต่อ

คํานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบุคคลของวิทยากร ผูเ้ ข้ารับการอบรม และผูเ้ ข้ารับ
คําปรึกษาในกิจกรรมทีทางองค์การฯ จัดขึน ซึงข้อมูลดังกล่าวสามารถระบุถึงตัวบุคคลนันได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมทังข้อมูลทีอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร

องค์การฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ข้ารับคําปรึกษาดังต่อไปนี
ชือ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ภายถ่าย ภาพเคลือนไหว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
สอบ ประวัติการทํางาน วัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อ เป้าหมายในการศึกษาต่อ

“องค์การฯ” หมายถึง องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญีปุ่ น
“วิทยากร” หมายถึง บุคคลภายนอกทีทางองค์การเชิญมาเพือบรรยายหรือถ่ายทอดองค์ความรู ้
และประสบการณ์ในศาสตร์หรือวิทยาการต่างๆ
“ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา” หมายถึง บุคคลทีเข้าร่วมในกิจกรรมสัมมนาทีทางองค์การฯ จัดขึน
“ผูเ้ ข้ารับคําปรึกษา” หมายถึง บุคคลทีเข้ารับคําปรึกษาเกียวกับการเรียนต่อประเทศญีปุ่ นใน
กิจกรรมทีทางองค์การฯ จัดขึน
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จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

รายการส่วนบุคคลทีใช้

1. ใช้เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลในการเชิญมาเป็ น ชือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน

วิทยากร
2. ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของวิทยากรในการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเชือมันของ
งานสัมมนา
3. ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในการติดต่อ
ประสานงานในกระบวนการจัดงาน
สัมมนาทังก่อน ระหว่างและหลังการอบรม
4. ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพือการชําระเงิน
ค่าตอบแทนวิทยากร

ข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยากร ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา และผูเ้ ข้ารับคําปรึกษาจะใช้เพือประโยชน์
ดําเนินงานขององค์การฯ เท่านัน จะไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานอืน เว้นแต่หน่วยงานของรัฐทีมี
อํานาจหน้าทีตามกฎหมายหรือตามคําสังศาล

ชือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
ภาพถ่าย

หากมีคาํ ถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับ การประกาศนโยบายความเป็ น
ส่วนตัว หรือ ต้องการใช้สิทธิของคุณ โปรดติดต่อ

ชือ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ID LINE

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญีปุ่ น
159 ชัน 10 อาคารเสริมมิตร ถนนสุขมุ วิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒ นา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-661-7057
E-mail: info@jeic-bangkok.org

ชือ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ID LINE
บัญชีธนาคาร

5. ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพือประชาสัมพันธ์

ชือ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
แนะนําสัมมนาและกิจกรรมทีเกียวข้องกับ
การศึกษาต่อประเทศญีปุ่ น
6. ประมวลผลและจัดทํารายงานผลการจัด ชือ นามสกุล ภาพถ่าย ภาพเคลือนไหว ประวัติ
สัมมนารวมถึงรายงานผลผูท้ ีมีหน้าที
การศึกษา ประวัติการทํางาน
เกียวข้อง
7. บันทึกภาพขณะสัมมนาเพือเผยแพร่ให้ได้ ภาพเคลือนไหวทีบันทึกจากงานสัมมนา
เรียนรูย้ อ้ นหลัง
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่เกิน

ปี หลังจากสินสุดความสัมพันธ์กบั องค์การ
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