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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สําหรับ ผูส้ มัครเรียน นักเรียน และผูป้ กครอง
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (“โรงเรียนฯ”) ให้ความสําคัญและเคารพความเป็ นส่วนตัวและ
ตระหนักถึงการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยในข้อมูลส่วนบุคคล
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล”) และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
โรงเรีย นฯ จึง ประกาศนโยบายคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลฉบับ นี้ (“นโยบาย”) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งรายละเอียดการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุ คคลและการจัดการเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ ผูส้ มัครเรียน นักเรียน และผูป้ กครอง เพื่อให้ทา่ น
มั ่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”
หรือ “การประมวลผล”) ได้รบั ความคุม้ ครองและเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
คํานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําให้สามารถระบุตวั บุคคล
นัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ งึ แก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ กู บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ ข้อมูลเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่ง
กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามทีค่ ณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศกําหนด
1.

2

2.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีโ่ รงเรียนฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทดังต่อไปนี้
เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล
1. ผู้สมัคร
เรียน

2. นักเรียน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชือ่ นามสกุล คํานําหน้าชือ่ เพศ วันเดือนปี เกิด รูปถ่าย
อายุ สัญชาติ สถานทีเ่ กิด เลขบัตรประชาชน
2) ข้อมูลการติ ดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยู่
3) ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารทางราชการ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาสูติ
บัตร สําเนาบัตรประชาชน
4) ข้อมูลการศึกษา เช่น ระดับการศึกษา ชัน้ เรียน วุฒกิ ารศึกษา
สถาบันการศึกษา ผลการเรียน ผลการทดสอบ ผลการประเมิน จํานวนหน่วยกิต
ข้อมูลความประพฤติ
5) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ กครอง เช่น ชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์
6) ข้อมูลส่วนตัวอื่น เช่น การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด
7) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา ข้อมูลทีป่ รากฏใน
สําเนาบัตรประชาชน เช่น ศาสนา เชือ้ ชาติ และหมู่โลหิต ซึ่งโรงเรียนฯ ได้รบั
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจําเป็ นตามทีก่ ฎหมายอนุญาตให้
ดําเนินการได้
1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชือ่ นามสุกล คํานําหน้าชือ่ ชือ่ เล่น เพศ วันเดือนปี เกิด รูป
ถ่าย อายุ สัญชาติ สถานทีเ่ กิด เลขบัตรประชาชน นํ้าหนัก ส่วนสูง รหัส
ประจําตัวนักเรียน ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย Line ID
2. ข้อมูลการติ ดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยู่ ช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดีย
Line ID
3. ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารทางราชการ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาสูติ
บัตร สําเนาบัตรประชาชน
4. ข้อมูลการศึกษา เช่น ระดับการศึกษา ชัน้ เรียน ห้องเรียน วุฒกิ ารศึกษา
สถาบันการศึกษา ประวัตกิ ารศึกษา ผลการเรียน ผลการทดสอบ การ
ลงทะเบียนวิชาเรียน ผลการประเมิน จํานวนหน่วยกิต ข้อมูลพฤติกรรม ข้อมูล
ความประพฤติ
5. ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น username
password
6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป
้ กครอง เช่น ชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์
7. ข้อมูลส่วนตัวอื่น เช่น การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด
8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ศาสนา
ข้อมูลทีป่ รากฏในสําเนาบัตรประชาชน เช่น ศาสนา เชือ้ ชาติ และหมู่โลหิต ซึ่ง
โรงเรียนฯ ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจําเป็ นตามที่
กฎหมายอนุญาตให้ดําเนินการได้
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เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล
3. ผูป้ กครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชือ่ นามสุกล คํานําหน้าชือ่ เพศ วันเดือนปี เกิด อายุ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.
3.1

3.2

สัญชาติ เลขบัตรประชาชน
ข้อมูลสถานภาพ เช่น สถานภาพสมรส
ข้อมูลการติ ดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ทีอ่ ยู่ สถานทีท่ ํางาน ช่องทางติดต่อ
ในโซเชียลมีเดีย Line ID
ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารทางราชการ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตร
ประชาชน
ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางาน เช่น ตําแหน่งงาน อัตราเงินเดือน อาชีพ
ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น username
password
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลทีป่ รากฏในสําเนาบัตรประชาชน เช่น
ศาสนา เชือ้ ชาติ และหมู่โลหิต ซึง่ โรงเรียนฯ ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
ท่าน หรือมีความจําเป็ นตามทีก่ ฎหมายอนุญาตให้ดําเนินการได้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียนฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุ คคลจากท่านโดยตรง ไม่ว่าจะเป็ นการให้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางให้บริการต่าง เช่น ช่องทางการติดต่อ ขัน้ ตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน ลง
นามในสัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจหรือใช้งาน บริการ การให้ขอ้ มูลของท่านผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือช่องทางให้บริการอื่นทีค่ วบคุมดูแลโดยโรงเรียนฯ และช่องทางที่
จําเป็ นแก่การให้บริการทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
โรงเรียนฯ อาจได้รบั ข้อมูลส่วนบุ คคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ผู้ปกครอง บิดามารดา
หน่วยงานภาครัฐ เป็ นต้น
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4.

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียนฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านทีโ่ รงเรียนฯ เก็บรวบรวมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
เจ้าของข้อมูล
วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล
1. ผู้สมัคร 1. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนการเข้าทําสัญญา เช่น เพือ่ การสมัคร
เข้าเรียน การทดสอบ การพิจารณา การตรวจคุณสมบัติ การสัมภาษณ์ การคัดเลือก
เรียน
การติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการสมัครเรียน การยืนยันตัวตน
หรือวิธกี ารอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งนักเรียน
2. เพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขอรับเงินสนับสนุ นจากหน่ วยงานฝ่ าย
การศึกษาสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การบันทึก ภาพผ่านกล้อ ง CCTV การรัก ษาความ
ปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สนิ
3. เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เช่น การ
ขอรั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ การนํ าส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการตามทีก่ ฎหมายกําหนด
การปฏิบตั ิตามคําสังศาลหรื
่
อคําสั ่งของพนัก งานเจ้าหน้ าที่ตามกฎหมาย การชําระ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย การก่อตัง้ หรือใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือทางศาล
เป็ นต้น
4. โรงเรียนฯ ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งในกรณีดงั ต่อไปนี้
1) การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ่อนไหว ได้แก่ ศาสนา และข้อมูลสุขภาพใน
กระบวนการรับสมัครนักเรียน
2) การเก็บสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งปรากฎข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ อ่ นไหว)
เพื่อยืนยันตัวบุคคล (เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต)
1. เพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึ่งท่านเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือ เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคํา
2. นักเรียน
ขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญานัน้ และ เพื่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดําเนินภารกิจเพือ่
ประโยชน์ สาธารณะของโรงเรียนฯ เช่น การให้บริก ารการศึกษาขัน้ พื้นฐาน การ
จัดการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ การ
วางแผนการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมแนะแนว การดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การจัดทํา
ประวัต/ิ ทะเบียนนักเรียน เพื่อจัดทําผลการเรียน/ประกาศนียบัตร การตรวจสุขภาพ
และวัดสมรรถนะทางร่างกาย การจัดทําทะเบียนแสดงผลการเรียน การจัดการการลา
ป่ วย ลากิจ การบันทึกพฤติกรรม การดูแลนักเรียน การพิจารณาจัดสวัสดิการ การส่ง
ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่ วข้องกับการเรียนการสอน การตรวจสอบ/สอบสวน/ดําเนินการ
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎและระเบียบของโรงเรียนฯ
2. เพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล
การสาธารณสุข การประชาสัมพันธ์ การทําแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสํารวจ
ความคิด เห็น หรือ กิจ กรรมการใดๆ กับ นั ก เรีย น การขอรับ เงิน สนับ สนุ น จาก
หน่ ว ยงานต้ น สัง กัด สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม การศึก ษาเอกชน การ
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เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล

3. ผูป้ กครอง

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ดําเนินงานด้านศิษย์เก่าสัม พันธ์ การบันทึก ภาพผ่านกล้อง CCTV เพื่อ การรักษา
ความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สนิ
3. เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน เช่น การ
ดําเนินกิจกรรมใดๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียก
เก็บหนี้ การออกใบกํากับภาษี และหลักฐานการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมาย
กําหนด การขอรับเงินสนับสนุ นจาก สํานัก งานคณะกรรมการส่งเสริม การศึก ษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ การเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลตามทีก่ ฎหมายกําหนด
การนําส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการตามทีก่ ฎหมายกําหนด การปฏิบตั ติ ามคําสัง่
ศาลหรือคําสังของพนั
่
กงานเจ้าหน้ าที่ตามกฎหมาย การชําระค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย การก่อตัง้ หรือใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือทางศาล เป็ นต้น
4. โรงเรียนฯ ขอความยินยอมในกรณีดงั ต่อไปนี้
1) การนําภาพถ่ายของนักเรียนลงในสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนฯ
2) การจัดทําประกันอุบตั เิ หตุให้แก่นกั เรียน
5. โรงเรียนฯ ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งในกรณีดงั ต่อไปนี้
1) การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ เพือ่ การตรวจสุขภาพ
วัดสมรรถนะทางร่างกาย การจัดการการฉีดวัคซีน
2) การเก็บสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งปรากฎข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ อ่ นไหว)
เพื่อยืนยันตัวบุคคล (เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต
1. เพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญาซึ่งท่านเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือ เพื่อใช้ในการดําเนินการตามคํา
ขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญานัน้ เช่น การสมัครเรียนของนักเรียน การชําระเงินค่า
เรีย น การออกใบรับ เงิน การชํา ระเงิน ค่ า กิจ กรรม การติด ต่ อ สื่อ สาร การส่ ง ข้อ
ร้องเรียนใดๆ เกีย่ วกับนักเรียน
2. เพื่อประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV การรักษา
ความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สนิ
3. เพื่อ ปฏิบ ัติต ามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับ การให้บ ริการการศึกษาขัน้ พื้น ฐาน เช่น
ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและ
เรีย กเก็บ หนี้ การออกใบกํ า กับ ภาษี และหลัก ฐานการดํ า เนิ น ธุร กรรมต่ าง ๆ ที่
กฎหมายกําหนด การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด การนํ าส่งข้อมูล
ให้แก่หน่ วยงานราชการตามทีก่ ฎหมายกําหนด การปฏิบตั ติ ามคําสังศาลหรื
่
อคําสัง่
ของพนักงานเจ้าหน้ าที่ตามกฎหมาย การชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย การ
ก่อตัง้ หรือใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือทางศาล เป็ นต้น
4. โรงเรียนฯ ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งในการเก็บสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่ง)
เพื่อยืนยันตัว (ปรากฎข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต
บุคคล
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5.

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
กรณีทโ่ี รงเรียนฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครเรียน และนักเรียนทีเ่ ป็ นผู้เ ยาว์
โรงเรียนฯ ต้องให้บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือผูใ้ ช้อํานาจปกครองทีม่ อี ํานาจกระทําแทนผูเ้ ยาว์ให้
ความยินยอมด้วย เว้นแต่ในกรณีทก่ี ฎหมายอนุ ญาตให้ผเู้ ยาว์ให้ความยินยอมเองได้ หากโรงเรียนฯ
ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากบิดามารดา
ผูป้ กครอง หรือผูใ้ ช้อํานาจปกครองทีม่ อี ํานาจกระทําแทนผูเ้ ยาว์ โรงเรียนฯ จะดําเนินการลบหรือ
ทําลายข้อมูลนัน้ จากระบบของโรงเรียนฯ ทันที
6.
6.1

6.2

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โรงเรียนฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมหรือมี
ความจําเป็ นต้องเปิ ดเผยหรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมายให้
อํ า นาจกระทํา ได้โ ดยไม่ต้อ งขอความยิน ยอม หรือ ต้อ งดํา เนิ น การเพื่อ ให้เ ป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด เช่น การเปิ ดเผยให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนตามทีก่ ฎหมายกําหนด
โรงเรียนฯ อาจแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการเกีย่ วกับ
การตรวจสอบบัญชี การขอคําปรึกษาทางกฎหมาย การดําเนินคดี และดําเนินการอื่นใดที่
จําเป็ นต่อการให้บริการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้
เช่น การเปิ ดเผยให้กบั สังฆมณฑลกรุงเทพฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานสาธรณสุขอําเภอ

7.
7.1

การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย
โรงเรียนฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจ่ าํ เป็ นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งไว้
ในนโยบายฉบับนี้ โดยพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุ คคลของท่านให้ม ี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา อายุความกฎหมาย รวมถึงความ
จําเป็ นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุ คคลของท่า นต่อไปตามระยะเวลาที่จําเป็ นเพื่อปฏิบ ัต ิต าม
กฎหมาย เพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย

7.2

กรณีท่ผี ู้สมัครเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกเป็ นนักเรียน โรงเรียนฯ ทําลายและลบข้อมูลส่วน
บุคคลของผูส้ มัครเรียนทีไ่ ม่ผ่านการคัดเลือก และผูป้ กครองออกจากระบบของโรงเรีย นฯ
ทันที
กรณีทท่ี ่านผ่านการคัดเลือกเป็ นนักเรียน และเข้ามาเป็ นนักเรียนของโรงเรียนฯ โรงเรียนฯ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาทีจ่ ําเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการให้บริการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและตามทีก่ ฎหมายกําหนด และภายหลังจากที่ท่านสําเร็จการศึกษา
โรงเรียนฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีกตามทีก่ ฎหมายกําหนด

7.3

7

7.4

7.5
7.6

7.7

8.
8.1

กรณีท่ีท่า นเป็ นผู้ป กครองของนัก เรีย น โรงเรีย นฯ เก็บ รัก ษาข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลต่อไปใน
ระยะเวลาที่จํา เป็ น เพื่อ ให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการให้บริก ารการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานของ
นักเรียน และเมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษา โรงเรียนฯ จะทําการทําลายและลบข้อมูลส่วน
บุคคลของผูป้ กครองออกจากระบบของโรงเรียนฯ
โรงเรียนฯ จัดให้มรี ะบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ
พ้ น กํ า หนดระยะเวลาการเก็ บ รัก ษาหรือ ที่ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งหรือ เกิ น ความจํ า เป็ นตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
โรงเรียนฯ กําหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้มคี วาม
เหมาะสม ครอบคลุมถึงความปลอดภัยในข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้ในรูปแบบของเอกสาร ระบบ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบคอมพิว เตอร์ห รือ เครื่อ งมือ ต่ า งๆ โดยดํ า เนิ น การเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อให้ทา่ นมีความมั ่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล
ของ โรงเรีย นฯ โดยครอบคลุ ม ถึง การป้ อ งกัน การสู ญ หาย การเข้า ถึง การใช้ การ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
โรงเรียนฯ จํากัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูล ส่ว น
บุคคลของท่านเพื่อป้ องกันมิให้มกี ารโจมตีหรือมีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนฯ โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต รวมถึงเมื่อมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือ
แก่ผปู้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านมันใจว่
่ าโรงเรียนฯ จะดําเนินการกํากับดูแล
บุคคลนัน้ ให้ดาํ เนินการอย่างเหมาะสมเป็ นไปตามคําสั ่งของโรงเรียนฯ
สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี้
1. สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุ คคลที่ โรงเรียนฯ เก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2. สิทธิใ นการขอรับ หรือ โอนย้า ยข้อ มูล ของท่า น ในกรณีท่ขี ้อ มูล นั น้ อยู่ใ นรู ป แบบที่
สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั ่วไปได้ดว้ ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทท่ี าํ งานได้โดยอัตโนมัต ิ
และสามารถใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัต ิ รวมถึงสิทธิขอให้
ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามทีท่ า่ นมีความประสงค์ (โรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียก
เก็บค่าใช้จา่ ย โดยจะกําหนดค่าใช้จา่ ยตามความเป็ นจริงอย่างเหมาะสม)
3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทก่ี ฎหมาย
กําหนด
4. สิทธิในการขอให้ลบหรือทําลายหรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่
สามารถระบุตวั ตนได้ดว้ ยวิธกี ารใดๆ กรณีทก่ี ฎหมายกําหนด
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8.2

8.3

8.4

5. สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ จะมีขอ้ จํากัดตามกฎหมายที่
โรงเรียนฯ ไม่อาจดําเนินการตามคําร้องขอของท่านได้
6. สิทธิใ นการเพิก ถอนความยิน ยอมที่ใ ห้ไ ว้ไ ด้ต ลอดเวลา เว้น แต่ก ารเพิก ถอนความ
ยินยอมจะมีขอ้ จํากัดตามกฎหมายหรือตามสัญญา ทัง้ นี้ การขอถอนความยินยอมของ
ท่าน จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ า่ นได้ให้ไว้ก่อนหน้ าโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
7. สิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ํานาจตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หาก
โรงเรียนฯ มิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
โรงเรีย นฯ ดํา เนิ น การเต็ม ความสามารถในการเก็บ ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลที่ถูก ต้อ งและเป็ น
ปั จจุบนั ของท่าน เพื่อให้เป็ นข้อมูลทีม่ คี วามสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทัง้ นี้
ท่านมีสทิ ธิในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลทีโ่ รงเรียนฯ มีอยูอ่ าจไม่ถกู ต้อง
การใช้สทิ ธิของท่านตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นต้องเป็ นไปตามกฎหมาย โรงเรียนฯ อาจปฏิเสธการ
ใช้สทิ ธิของท่านข้างต้นได้ตามข้อจํากัดการใช้สทิ ธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ในกรณีทโ่ี รงเรียนฯ ปฏิเสธไม่ดาํ เนินตามคําร้องขอใช้สทิ ธิของท่าน
โรงเรียนฯ จะบันทึกคําร้องขอของท่านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในบันทึกรายการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ ฎหมายกําหนด
เพื่อยื่นคําร้องขอใช้สทิ ธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนฯ ตามช่องทางติดต่อทีร่ ะบุไว้
นโยบายฉบับนี้ โรงเรียนฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ที่
ได้รบั คําร้องขอใช้สทิ ธิของท่าน ในกรณีท่ี โรงเรียนฯ ปฏิเสธการใช้สทิ ธิของท่าน โรงเรียนฯ
จะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการใช้สทิ ธิของท่านไปพร้อมกัน
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9.

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรีย นฯ อาจทบทวน ปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงนโยบายฉบับ นี้ เ ป็ นครัง้ คราว เพื่อ ให้
สอดคล้ อ งกับ แนวปฏิบ ัต ิ กฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ ง ทัง้ นี้ หากมีก ารปรับ ปรุ ง
เปลีย่ นแปลงนโยบายฉบับนี้ โรงเรียนฯ จะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงลงในช่องทางทีโ่ รงเรียนฯ
กําหนด โดยเร็วทีส่ ุดเพื่อให้ท่านได้พจิ ารณาและดําเนินการยอมรับด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือ วิธีก ารอื่น ใด และหากว่า ท่า นได้ดํา เนิ น การเพื่อ ยอมรับ นัน้ แล้ว ให้ถือ ว่า นโยบายที่แ ก้ไ ข
เพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ดว้ ย
ขอแสดงความนับถือ
โรงเรียนแม่พระประจักษ์
1 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการติ ดต่อ
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