ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับคู่คา้ ทางธุรกิจและ
ผูเ้ กี่ยวข้องฉบับนี ้ จัดทําขึน้ โดยเคารพสิทธิ ความเป็ นส่วนตัวของคู่คา้ ทางธุรกิจซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา กรรมการหรือ
ผูแ้ ทนของคู่คา้ ทางธุรกิจที่เป็ นนิติบุคคล รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิงานและพนักงานของคู่คา้ ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลทุกคนที่ เป็ นคู่ค้าทางธุรกิจ จะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ฯ จึง ได้จัดทํา
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีข้ ึน้ เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผย รวมตลอดถึงการลบและทําลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทัง้ ช่องทางออนไลน์ และ
ช่องทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 (“พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกําหนด
2. ความหมาย
“สหกรณ์ฯ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา กรรมการหรือผูแ้ ทนของคู่คา้ ทางธุรกิจที่เป็ นนิติบุคคล
รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิงานและพนักงานของคู่คา้ ทางธุรกิจกับสหกรณ์
“ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มี ความ
อ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ มีความ
จําเป็ นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านัน้
“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและการลบข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3. ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ
สหกรณ์ฯ จะจัดผูเ้ ก็ บและรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลตามรายละเอี ยดข้อมูล
ด้านล่างนี ้ ทัง้ นีห้ ากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามสัญญา และ/หรือนิติสมั พันธ์ตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี ้
3.1 ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ท่สี ามารถติดต่อได้ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
ข้อมูลในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อาทิ เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน เพศ สัญชาติ วันหมดอายุ ฯลฯ สําเนา
ทะเบียนบ้าน และข้อมูลในสําเนาทะเบียนบ้าน ช่องทางติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ เป็ นต้น
3.2 ใบจดทะเบียนนิติบคุ คล ใบทะเบียนการค้า เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ สหกรณ์ฯ อาจจัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบ
เอกสาร หรือในรูปดิจิตอล เช่น ไฟล์เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
4. แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยทั่วไปแล้วสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น ข้อมูลจาก
หนังสือรับรองบริษัท หนังสือมอบอํานาจ นามบัตร เป็ นต้น แต่ในบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่น ซึ่งสหกรณ์ฯ จะดําเนินการให้เป็ นไปตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี ้
4.1 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รบั จาก บุคคล หรือหน่วยงาน อื่นใดที่สหกรณ์มีนิติสมั พันธ์ดว้ ย
4.2 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รบั จากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่เป็ นคู่คา้ ทาง
ธุรกิจของสหกรณ์ เป็ นต้น
4.3 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รบั จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบันการเงิน
บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม
ข้อมูลเครดิต)
4.4 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รบั จากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ในกรณี ท่ีเ จ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลได้ใ ห้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่ น แก่ส หกรณ์ฯ ในการทําธุร กรรมกับ
สหกรณ์ฯ หรือในกรณีอ่ืนใด สหกรณ์ฯ จะขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวนัน้ ก่อน
หรือขณะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นแก่สหกรณ์ฯ รวมทัง้ มีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีด้ ว้ ย

5. การรักษาความปลอดภัย
สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และมีการบังคับให้
บุคลากรของสหกรณ์ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อให้การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคนมีความปลอดภัยสูงสุด อันได้แก่
- ตูจ้ ดั เก็บเอกสาร
- การเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ โดยใช้ช่อื เฉพาะ และรหัสผ่าน
เพื่อเข้าสูข่ อ้ มูลในระบบ
ซึ่งมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี ้ สหกรณ์ฯ ได้กาํ หนดให้ผจู้ ดั การหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบอํานาจ
จากคณะกรรมการดําเนินงานซึ่งเป็ นบุคลากรของสหกรณ์ฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูค้ วบคุมดูแลและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น
6. ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศฉบับนี ้ อาจมีการนําไปใช้งานของสหกรณ์ฯ ในส่วน
งานของ
6.1 การคัดเลือกคู่คา้ ทางธุรกิจที่จะเข้าทําสัญญากับสหกรณ์
6.2 การเบิกจ่ายเงินตามสัญญา
6.3 การออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกํากับภาษี มลู ค่าเพิ่ม
7. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ฯ จะดําเนิ น การเก็ บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุค คลของเจ้า ของข้อมูล ส่วนบุ คคล เพื่ อ
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ในการ
1. คัดเลือกคู่คา้ ทางธุรกิจที่จะเข้าทําสัญญากับสหกรณ์
2. ทําสัญญากับสหกรณ์
3. ประกอบการคํา้ ประกันสัญญาตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ
4. จัดเก็บเป็ นข้อมูลสําหรับการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

8. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ฯ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อการดําเนินการทัง้ หลายตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ในข้อที่ 7. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานในการ
ประมวลผลข้อมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผล ประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี ้
8.1 ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรือนิติสมั พันธ์ตามกฎหมาย
อันมีขนึ ้ ระหว่างสหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กําหนด โดยดําเนินการ
อื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามสัญญา ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจทําการประมวลผลเอง/หรือประมวลผลร่วมกับ
บุคคลภายนอก
8.2 ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรือนิติสมั พันธ์
ทางกฎหมายกับคู่คา้ ทางธุรกิจกับสหกรณ์ ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นบุคลากรของคู่คา้ ทางธุรกิจดังกล่าว
8.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลไปประมวลผลเพื่อดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําสัญญาหรือนิติสมั พันธ์ตามกฎหมาย
ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร หรือ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้น
8.4 ประมวลผลตามความยิ น ยอม สหกรณ์ฯ จะขอความยิ น ยอมจากเจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่ไม่เข้ากรณีหนึ่งกรณี ใดข้างต้น ซึ่งการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลในกรณีนี ้ สหกรณ์จะดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ได้รบั ความยินยอมอย่างชัดแจ้งที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ไ ว้เ ท่ านั้น ในกรณี ท่ีส หกรณ์ฯ จําเป็ น ต้องประมวลผลข้อ มูล ด้ว ยวัตถุป ระสงค์อ่ื น ที่ ไ ม่เ กี่ ย วข้อ งกับ
วัตถุประสงค์เดิม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใหม่เพื่อการใช้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นนั้
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว สามารถติดต่อ
และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการใช้
ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการของสหกรณ์ฯ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิก
ถอนความยินยอม
9. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรภายในสหกรณ์ฯ
ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ในฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นไปตามกระบวนการทํางานเป็ นไปอย่างถูกต้อง และอาจมีการส่ง
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อการประมวลผลข้อมูลในหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญา

หรือตามกฎหมาย หรือตามที่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณ์ฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ผูจ้ ดั การ ไปยังบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี ้
9.1 หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานภายนอกเพื่อดําเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น การจัดทําเงินเดือนหรือการยื่นภาษี การประกันสังคม การประกันชีวิต-สุขภาพ โดยส่งหรือ
โอนข้อมูลดังกล่าว ให้แก่กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่มี
ข้อตกลงดําเนินการร่วมกัน เป็ นต้น
9.2 เพื่ อสิ ท ธิ เ รี ยกร้องตามสัญ ญาหรื อ ตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ หรือการยกขึ น้ ต่ อ สู้สิ ท ธิ เ รีย กร้อ งตาม
กฎหมาย
10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
10.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้สหกรณ์ฯ จัดเก็บไว้นัน้ สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในระยะเวลาที่จาํ เป็ นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่
กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึน้ ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น
อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี )
10.2 กรณีขอ้ มูลของคู่คา้ ทางธุรกิจรายใดที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นเวลา 1 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่ประกาศผลการคัดเลือกคู่คา้ ทางธุรกิจ
11. วิธีการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้จัดเก็บไว้
เมื่อครบกําหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ได้กาํ หนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ โดยผูจ้ ัดการ หรือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งเป็ นบุคลากรของสหกรณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูค้ วบคุมดูแลและ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามมาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และจะจัดให้มีการทําลายซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคล โดย
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นเอกสาร สหกรณ์จะทําลายโดยการใช้เครื่องทําลายเอกสาร
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมสําเร็จรูป หรือฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
สหกรณ์ฯ จะทําลายข้อมูล โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์
12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดงั นี ้

12.1 สิทธิได้รบั การแจ้งให้ทราบ โดยได้รบั การแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวม
บุคคลที่จะได้รบั ข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จดั เก็บ (Right to be informed)
12.2 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ หรือขอให้เปิ ดเผย
ถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to access)
12.3 สิทธิ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ ยวกับตนจากสหกรณ์ฯ โดยอัตโนมัติและขอให้ส่ง หรื อโอนข้อมูล ส่วน
บุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability)
12.4 สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to object)
12.5 สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการลบ หรือทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั
บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to erasure)
12.6 สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ (Right to restriction of processing)
12.7 สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง โดยขอให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้
ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to rectification)
ผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะยื่นคําขอใช้สิทธิรอ้ งเรียนต่อสหกรณ์ฯ ได้ แต่ในบางกรณีสหกรณ์ฯ
อาจปฏิเสธการใช้สิทธิ ตามเหตุผลที่จะได้แจ้งให้ทราบต่ อไป ทั้งนี ้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่สหกรณ์ฯ ชีแ้ จง
การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทําเป็ นลายลักษณ์
อักษรตามแบบคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์กาํ หนด และสหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดี
ที่สดุ ที่จะดําเนินการหรือชีแ้ จงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยสหกรณ์ฯ จะปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีท่เี จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ ลบ ทําลาย กําจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการ
ใช้ช่ วั คราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรู ปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือการขอถอน
ความยินยอม อันอาจทําให้เกิดข้อจํากัดกับสหกรณ์ฯ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ซี่ง
การใช้สิทธิดงั กล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบตั ิตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจําเป็ นต่อการเข้าดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลร้องขอ
13. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ ได้เก็บ
รวบรวมไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม การใช้ และการ

เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อการเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่
ประสงค์ท่ีจะให้สหกรณ์ฯ เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอถอนความยินยอมทัง้ หมด หรือแต่เพียงบางส่วน เมื่อใดก็ได้
14. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ฯ อาจมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนประกาศการคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลฉบับ นี ้ไ ด้ โดยหากมี ก าร
เปลี่ยนแปลง สหกรณ์ฯ จะมีการติดประกาศ หรือแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางอื่ นใดที่
สหกรณ์ฯ จะได้พิจารณาแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป
15. รายละเอียดการติดต่อสหกรณ์ฯ
หากท่านต้องการใช้สิทธิ ของท่านตามที่ระบุดา้ นบน หรือกรณีท่ีท่านมีขอ้ สงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคําถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี ้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
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