คำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย (Privacy Notice)
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งรำย ตระหนั ก และ
ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการทั่วไป โดยถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นสาคัญ
ค าประกาศเกี่ ย วกั บ ความเป็ น ส่ ว นตั ว ฉบั บ นี้ จึ ง ถู ก จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ท่ า นในฐานะเจ้ า ของข้ อ มู ล
ส่ ว นบุ ค คลได้ ท ราบรายละเอี ย ดของวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผย (รวมเรี ย กว่ า
“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ สานักวิทยบริการฯ
ดาเนิ น การในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุค คล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า ส านักวิทยบริการฯ
เป็นผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
คำนิยำม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“สานักวิทยบริการฯ” หมายถึง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“บุคลากร” หมายถึง ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาลู กจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
“ผู้ใช้บริการทั่วไป” หมายถึง บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการสานักวิทยบริการฯ

สานักวิทยบริการฯ ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ดังนี้
1. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สานักวิทยบริการฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้
(1) ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็นต้องได้รับ
ความยินยอมของท่าน
(2) ความจาเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดาเนินการตามคาขอ
ของท่านก่อนการเข้าทาสัญญา
(3) ความจาเป็นในการปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของท่าน
(4) ความจาเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจสาธารณะหรือการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบ
ให้แก่มหาวิทยาลัย
(5) ความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(6) ความจาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์ส าธารณะ หรือที่เกี่ยวกับ การศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
(7) ความจาเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประเภทข้อมูลทีส่ ำนักวิทยบริกำรฯ จัดเก็บ
ประเภทข้อมูล
รำยละเอียด
ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง
ค าน าหน้ า ชื่ อ นามสกุ ล (ไทย/อั ง กฤษ) วั น เกิ ด สั ญ ชาติ เพศ หมายเลข IP
พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลั ย ภาพถ่ายจากกล้ องวงจรปิด
เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลอ่อนไหว
ข้อมูลคุณสมบัติ

ข้ อ มู ล เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หมายเลขโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ อี เ มล ที่ อ ยู่ ต ามบั ต ร
ประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลข
โทรศัพท์ทที่ างาน สาเนาทะเบียนรถยนต์
ข้อมูลประเภทพิเศษตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฯ เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการกระทาความผิด เชื้อชาติ ศาสนา
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการทั่วไป
ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ เช่น การศึกษา ต้นสังกัด ตาแหน่ง ประวัติการทางาน
ประวั ติ ก ารทดสอบ/อบรม ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ
ขึ้นทะเบียน

3. วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล
สานักวิทยบริการฯดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
พันธกิจ
กิจกรรมกำรประมวลผล
ฐำนกำรประมวลผล
วัตถุประสงค์
ของมหำวิทยำลัย
ข้อมูล
ตำมกฎหมำย
1. ด้านเทคโนโลยี
กิจกรรมการใช้เครือข่าย เพื่อตรวจสอบ
ฐานการประมวลผล
(Wi-Fi)
ความสมบูรณ์และ
ตามประโยชน์โดยชอบ
ความปลอดภัยของ
ด้วยกฎหมาย
สิ่งอานวยความสะดวก
(Legitimate Interest)
ด้าน ICT และเพื่อป้องกัน
การละเมิดเท่านั้น
กิจกรรมการใช้คุกกี้
เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ฐานการประมวลผล
บนเว็บไซต์
การเข้าใช้งานเว็บไซต์
ตามประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interest)
2. ด้านการรักษา
กิจกรรมติดตั้งประตู
1. เพื่อปกป้องและรักษา ฐานการประมวลผลตาม
ความปลอดภัย
อัตโนมัติ (Access
ความปลอดภัยในชีวิต
ประโยชน์โดยชอบด้วย
Control) และ CCTV
และทรัพย์สินของ
กฎหมาย (Legitimate
บุคลากร นักศึกษา และ Interest)
ผู้ใช้บริการทั่วไป
2. เพื่อป้องกันการเข้าถึง
อาคารและสถานที่ของ
สานักวิทยบริการฯ
รวมทั้งเพื่อบันทึก
เหตุการณ์ในกรณีมีความ
จาเป็นหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. ด้านการจัดกิจกรรม
กิจกรรมจัดอบรมและ
1. เพื่อประชาสัมพันธ์
ฐานความยินยอม
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หลักสูตรหรือกิจกรรม
(Consent)
สานักวิทยบริการฯ
ของสานักวิทยบริการฯ
ฐานสัญญา (Contract)
2. เพื่อบันทึกผลการ
-กรณีเป็นข้อมูลอ่อนไหว
ทดสอบ คะแนนการเข้า ให้เป็นไปตามหลักการ
ร่วมกิจกรรม และเพื่อ
ในมาตรา 26 แห่ง
มอบใบประกาศนียบัตร พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562
กิจกรรมบันทึกหลักสูตร เพื่อให้บริการแก่
ฐานภารกิจของรัฐ
อบรม
นักศึกษา/ผู้ร่วมอบรม/
(Public Tasks)
วิทยากร สามารถบันทึก ฐานการประมวลผลตาม
การบรรยาย สามารถดู ประโยชน์โดยชอบด้วย

ย้อนหลังได้ซึ่งอาจเป็น
เสียงหรือการบันทึกเสียง
และวิดีโอ
กิจกรรมการรับเข้าฝึกงาน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
และคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้า
ฝึกงาน

กฎหมาย (Legitimate
Interest)

5. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง

ฐานความยินยอม
(Consent)
ฐานสัญญา (Contract)
ฐานการประมวลผลตาม
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (Legitimate
Interest)

6. ด้านศิษย์เก่า

กิจกรรมศิษย์เก่า
สานสัมพันธ์

4. ด้านการรับเข้าฝึกงาน

1. เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติและยืนยัน
ตัวตนของผู้เสนอราคา
2. เพื่อคัดเลือกผู้เสนอ
ราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการทาสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างกับ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อการทาสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง
1.เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อรับการสนับสนุน
ทุน
3. เพื่อยังคงไว้ซึ่งการ
ติดต่อด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลรวมถึงช่องทาง
อื่น ๆ กับศิษย์เก่า
4. เพื่อการวิเคราะห์
ความชอบ ความสนใจ
พฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของศิษย์เก่า
ในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสานักวิทย
บริการฯ
5. เพื่อการดาเนินงาน
ของสมาคมศิษย์เก่า
6. เพื่อเปิดเผยข้อมูล
และตรวจสอบข้อมูล
ของศิษย์เก่า

ฐานความยินยอม
(Consent)
ฐานสัญญา (Contract)

ฐานความยินยอม
(Consent)
ฐานการประมวลผลตาม
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (Legitimate
Interest)

4. กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
สานักวิทยบริการฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมหรือโดย
อาศัยฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและในกรณีนี้ สานักวิทยบริการฯ จะทาการบันทึก
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ในบันทึกกิจกรรมการประมวลผล
สานักวิทยบริการฯ มีระบบการเข้าถึงและควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่และบุคคล เฉพาะผู้ที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยสานักวิทยบริการฯ
จะดาเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
(1) มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยคานึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย
(2) กาหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
(3) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะผู้ที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว
(4) กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์
จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(5) จัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ
หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล
5. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สานักวิทยบริการฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกภายใต้
วัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือโดยอาศัยฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ
ในกรณี นี้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ จะท าการบั น ทึ ก การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนั้ น ไว้ ใ นบั น ทึ ก กิ จ กรรม
การประมวลผล
ส านั กวิทยบริ การฯ มีร ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน โดยกาหนดแนวปฏิบัติภายใน
แก่หน่วยงานก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยกาหนดให้หน่วยงานยื่นเรื่องขออนุมัติต่อคณะทางาน
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานยื่นเรื่องขออนุมัติต่อ
อธิการบดี ให้ความเห็นชอบเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และเมื่ออธิการบดีเห็นชอบแล้วจึงสามารถเปิดเผย
ต่อไปได้
6. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สำมหรือผู้ให้บริกำรช่วง
ในกรณีที่มีความจ าเป็ น ส านั กวิทยบริการฯ อาจมีการมอบหมายหรื อจั ดซื้ อจั ดจ้า งบุ คคลที่ ส าม
(ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสานักวิทยบริการฯ
ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง
(Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะ
การจ้างทาของในรูปแบบอื่น

การมอบหมายให้ บุ ค คลที่ ส ามท าการประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในฐานะผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลนั้น สานักวิทยบริการฯ จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสานักวิทยบริการฯ ในฐานะ
ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและของบุ ค คลที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มอบหมายในฐานะผู้ ป ระมวลผลข้ อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกาหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ สถาบันมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลมี ห น้ า ที่ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คลตามขอบเขตที่ ระบุ ใ นข้ อ ตกลงและตามค าสั่ งของส านัก
วิทยบริการฯ เท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทาการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ สานักวิทยบริการฯ จะ
กากับให้ผู้ป ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลจัดให้ มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุค คลกับ
ผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ากว่าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล
ทั้งนี้ กระบวนการขออนุญาตกรณีส่วนงานต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นตามตามข้อ 5 วรรค
สอง
7. กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ
กรณีที่สานักวิทยบริการฯ ได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศปลายทางหรือ
องค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
8. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
ส านั กวิทยบริการฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอย่าง
เหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทาลาย ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ สานักวิทยบริการฯ ได้กาหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกัน โดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มี การทบทวน
นโยบายดังกล่าว รวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
9. กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
สานักวิทยบริการฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
(1) การจัดเก็บ
สานักวิทยบริการฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ โดย
(1.1) สานักวิทยบริการฯ จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ที่มีการดูแลและรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล (Security) รวมถึงมีการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access Control)
(1.2) เอกสารหลั กฐาน (Hard Copy) และข้อมูล ที่ อยู่ ในสิ่ ง พิ มพ์ (Printed Material) ส านักวิ ท ย
บริ ก ารฯ ท าการสแกน (scan) และจั ด เก็ บ เข้ า ระบบบริ ห ารจั ด การเอกสารและข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์

(Enterprise Content Management : ECM) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลเอกสารกลางของมหาวิทยาลัย ที่มีการ
ดูแลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security) การกาหนดสิทธิในการใช้ระบบ รวมถึงมีการกาหนดสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) นอกจากนั้น ยังจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เพื่อสารองข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์
(2) สถานที่จัดเก็บ
สานักวิทยบริการฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ โดย
(2.1) ข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบงานคอมพิวเตอร์ของสานักวิทยบริการฯ ถูกจัดเก็บในศูนย์ข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลั ย ที่มีการควบคุมสิ ทธิการเข้าห้ องศูนย์คอมพิวเตอร์ และจัดเก็บบนคลาวด์ (Cloud)
โดยผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Provider) ที่มหาวิทยาลัยใช้บริการเป็นผู้ให้บริการที่ ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบการบริการของผู้ให้บริการระบบคลาวด์ อย่างสม่าเสมอ
(2.2) เอกสารหลักฐาน (Hard Copy) และสิ่งพิมพ์ (Printed Material) สถานที่จัดเก็บขึ้นกับการใช้
งาน โดย
- เอกสารที่อ ยู่ ร ะหว่ างดาเนิ น การ จะถูกจัดเก็ บ ในสถานที่ ปลอดภัย ในมหาวิท ยาลั ย เช่น ตู้เก็ บ
ส่วนกลางที่มีกุญแจล็อก มีการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงเอกสารและ มีทะเบียนจัดเก็บผู้ใช้งานเอกสาร
- เอกสารที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จะถูกจัดเก็บที่โกดัง (Warehouse) ที่มีการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและระมัดระวังการเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ
10. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำและกำรทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นเป็ น ระยะเวลาตามความจ าเป็ น ตาม
วัตถุประสงค์ ในแต่ละส่วนงาน และภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สานักวิทยบริการฯ จะมีระบบตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรือทาลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจาเป็นตามวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่ท่านร้องขอ หรือที่ท่านได้ถอนความยินยอม อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่ ส านั กวิทยบริ การฯ มีความจ าเป็ นในการเก็บรั กษาข้ อมูล บางส่ ว นเพื่ อประโยชน์ข องท่าน ทั้งนี้
กระบวนขั้นตอนการทาลายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
11. คุกกี้
สานักวิทยบริการฯ เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่
ภายใต้ความดูแลของส านั กวิทยบริ การฯ ได้แก่ aritc.crru.ac.th หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการ
ด าเนิ น การด้ า นความปลอดภั ย ในการให้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ ให้ ท่ า นซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้ ง านได้ รั บ
ความสะดวกและประสบการณ์ ที่ ดี ในการใช้ ง านบริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ยและข้ อ มู ล เหล่ านี้ จ ะถู ก นาไป
เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
12. กำรเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริกำรภำยนอก
เว็ บ ไซต์ ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ อาจมี ก ารเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง เว็ บ ไซต์ ห รื อ บริ ก ารของบุ ค คลที่ ส าม
ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ สานักวิทยบริการฯ ขอแนะนาให้ท่านศึกษานโยบาย
การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้นๆ เพื่อทราบ

ในรายละเอียดก่อน การเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สานักวิทยบริการฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอานาจควบคุมถึง
มาตรการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่ าว และไม่ส ามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา
นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทาอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม
13. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) สิทธิในการเพิกถอนความยิ นยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิ ก ถอน
ความยิ น ยอมในการประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ท่ า นได้ ใ ห้ ค วามยิ น ยอมกั บ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้
ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสานักวิทยบริการฯ
(2) สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (right to be informed) ท่ า นมี สิ ท ธิ ใ นการได้ รับแจ้ง
ถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สานักวิทยบริการฯ จะทาการประมวลผลก่อนการเก็บรวบรวมหรือในขณะเก็บรวบรวม

