คำชี้แจงเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลผูใชบริการของ
สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ ฯ
สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูถัมภ ฯ ซึ่งในคำชี้แจงเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลผูใชบริการนี้ จะเรียกแทนตนเองดวยวา “สมาคม ฯ” เนื่องจากสมาคม ฯ ตระหนักถึงขอมูลสวนบุคคลผูใชบริการ
สมาคม ฯ จึงจัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลผูใชบริการฉบับนี้เพื่ออธิบายใหทานทราบเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลผูใชบริการ
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย รวมทั้งวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย และใครที่สมาคม ฯ จะเปดเผยหรือ
แบงปนขอมูลให รวมทั้งสิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล
1.ขอมูลสวนบุคคลผูใชบริการของสมาคม ฯ
1.1 ขอมูลสวนบุคคลที่สมาคม ฯ ไดรับจากทานเมื่อทานติดตอสมาคม ฯ ในทุกชองทาง เชน ชื่อ นามสกุล คำนำหนาชื่อ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่สามารถระบุตัวตน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Email Address) วันเดือนปเกิด ชื่อบัญชีผูใชงาน ขอมูลทางการเงิน เปนตน
1.2 ขอมูลบนสื่อสังคมออนไลนที่สมาคม ฯ ไดรับจากกิจกรรมการทองเว็บไซตออนไลน หรือขอมูลสำหรับสมัครใชบริการ
ในเว็บไซต หรือแอปพลิเคชันตาง ๆ ของสมาคม ฯ
1.3 ขอมูลจากบันทึกการสนทนา ภาพถายและภาพเคลื่อนไหว เมื่อทานติดตอหรือทำกิจกรรมกับสมาคม ฯ ในทุก
ชองทาง
1.4 หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของซอฟตแวรเบราวเซอร (Browser) ที่ใช และวัน เวลา และระยะเวลาที่ทาน
ใชงานเว็บไซต ขอมูลการใชเว็บไซต ซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดขอมูลดังกลาวโดยอัตโนมัติ
1.5 ขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออน เชน ลายนิ้วมือ การจดจำใบหนา ขอมูลสุขภาพ ใบรับรองแพทย และขอมูลที่
ละเอียดออนอื่นใดที่เกี่ยวของกับการระบุหรือใหหลักฐานในการติดตอสมาคม ฯ
ในกรณีที่ทานขอใหสมาคม ฯ ดำเนินการใด ๆ ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลของทานที่จำเปนเพื่อใหสมาคม ฯ สามารถ
ปฏิบัติตามคำขอของทานได หากทานไมสามารถใหขอมูลสวนบุคคลของทานได สมาคม ฯ อาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอ
ของทานได
2.การเก็บรวบรวมและประมวลผลของสมาคม ฯ
2.1 สมาคม ฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานจากทานโดยตรง ตามเอกสารที่ทานไดยื่นไวกับสมาคม ฯ หรือจาก
การติดตอตาง ๆ ของทานในทุกชองทางการติดตอของสมาคม ฯ หรือจากการเยี่ยมชมเว็บไซตหรือสมัครขอใชบริการตาง ๆ ของ
สมาคม ฯ นอกจากนี้สมาคม ฯ ยั งอาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของท านจากบุ คคลที่สาม หรือจากแหลงขอมูลสาธารณะ เชน
พันธมิตรของสมาคม ฯ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่น ๆ หรือผูใหบริการสื่อสังคมออนไลน เปนตน
2.2 สมาคม ฯ จะประมวลและวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของท านเพื่อใหบริก าร หรือดำเนินการตามหนาที่ ความ
รับผิดชอบของสมาคม ฯ หรือรักษาความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาและบุคคลใด ๆ ที่สมาคม ฯ ติดตอ รวมทั้งเพื่อแจงใหทาน
ทราบถึงขอมูลขาวสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับการใหบริการของสมาคม ฯ ตามที่จำเปน
3.การควบคุมขอมูลสวนบุคคลและการเปดเผยขอมูลของทาน
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล คือ บุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล ไมวาจะเปนในรูปแบบของกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส

สมาคม ฯ คือ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลและหรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
กับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกเปดเผยหรือแบงปนกับบุคคลซึ่งเปนผูปฏิบัติการในฐานะบุคคลที่สามที่มีฐานะเปนผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือบุคคลที่มีฐานะเปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลภายใตคำสั่งของสมาคม ฯ ดังตอไปนี้
3.1 ภาคีเครือขายของสมาคม โดยสมาคม ฯ อาจเปดเผยใหแกพนักงานหรือบุคคลกรของสมาคม ฯ ในภาคีเครือขาย
ตามความจำเปนเพื่อการจัดการขอมูลหรือการประมวลผลตามวัตถุประสงคที่ไดแจงไว
3.2 คูคา ผูรับเหมา คูสัญญาของสมาคม ฯ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของสมาคม ฯ
3.3 หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานกำกับดูแลตามขอกำหนดของกฎหมาย
3.4 บริษัทที่เปนคูสัญญา หรือสถาบันการเงิน ผูใหคำปรึกษาดานเทคนิค ผูเชี่ยวชาญ ทนายความ ผูตรวจสอบบัญชี
3.5 สถานพยาบาล โรงพยาบาลและอื่นๆ หากเกิดกรณีที่มีความจำเปนตองรักษาพยาบาล
3.6 การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในบริเวณที่จัดอบรม ประชุมหรือพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อนำมา
จัดทำขอมูลการสื่อสาร บรรยาย รวมถึงใชเปนสื่อประชาสัมพันธภายในและภายนอกองคกร
4.สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล
ภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือกฎระเบียบที่ใชบังคับ ทานมีสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคลของทาน ดังนี้
4.1 เขาถึง หรือขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของทาน รวมถึงขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคล
4.2 ยกเลิกหรือเพิกถอนการใหความยินยอมไดในทุกโอกาส สำหรับการประมวลผลขอมูลภายใตความยินยอมของทาน
4.3 ปรับปรุง หรือแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน ถูกตอง สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
4.4 ลบ หรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไวไมสามารถระบุตัวตนของทานได หากขอมูล
ดังกลาวไมจำเปนตองใชตามวัตถุประสงคที่ไดระบุไวขางตนอีกตอไป
4.5 ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อทานโตแยงถึงความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลที่ สมาคม ฯเก็บรวบรวมไว
4.6 คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน รวมถึง การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงคทาง
การตลาดแบบตรง
4.7 ขอโอนขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
4.8 ยื่นขอรองเรียนโดยตรงกับเรา หรือยื่นตอหนวยงานรัฐที่ทำหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่พบการฝาฝน
ขอกำหนดตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ทานอาจใชสิทธิเหลานี้โดยการติดตอเราตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.
ในกรณีที่ทานขอยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หรือขอลบ ทำลาย หรือทำให
ขอมูลสวนบุคคลที่สมาคม ฯ เก็บรวบรวมไวไมสามารถระบุตัวตนของทาน หรือระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือคัดคาน
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน อาจสงผลใหสมาคม ฯ ไมสามารถใหบริการได หรือเกิดขอจำกัดในการ

ทำธุรกรรมหรือใหบริการบางประเภท ซึ่งอาจเปนเหตุใหทานไมไดรับสิทธิประโยชนหรือขอมูลขาวสาร หรือไมไดรับบริการบาง
ประเภทจากสมาคม ฯ
สมาคม ฯ อาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ทา นรองขอไดในกรณีที่มีขอจำกัดสิทธิของทานตามที่กฎหมายกำหนด หรือ
สมาคม ฯ มีความชอบธรรมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สมาคม ฯ สงวนสิทธิที่จะคิด
คาธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำรองขอของทานตามที่สมาคม ฯ เห็นสมควร
5.ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
สมาคม ฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนเวลาอยางนอย 10 ปภายหลังจากที่ความสัมพันธระหวางทาน
กับสมาคม ฯ สิ้นสุดลง อยางไรก็ตามสมาคม ฯ อาจยังคงจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว
หากสมาคม ฯ เห็นวาสมาคม ฯ ยังมีความจำเปนในการจัดเก็บขอมูลของทานเพื่อใชตามวัตถุประสงคในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ขางตน หรือเพื่อความจำเปนอื่นใดที่สมาคม ฯเห็นสมควร
6.ขอมูลการติดตอสมาคม ฯ
หากทานมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมของสมาคม ฯ ที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน ทาน
สามารถติดตอสมาคม ฯ ตามรายละเอียดดานลางนี้ สมาคมฯ ยินดีที่จะชวยเหลือหากทานตองการขอขอมูล เสนอแนะ หรือ
รองเรียนใด ๆ
ชื่อ : สมาคมสงเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ ฯ
ทีอ่ ยู : เลขที่ 141 ซอยบรมราชชนนี 79 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
ในวันจันทร ถึง วันศุกร ระหวางเวลา 8.30 – 17.00 น. หรือโทรศัพท 0-2884-1852

