ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๑๒/๒๕๖๕
เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริการ
ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑
--------------------------------------

สำนักคอมพิวเตอร์ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะ
ผู้ใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
(รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้
สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึง่ หมายความว่า
สำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบกับความในข้อ ๒๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการ
สรรหา อานาจและหน้าที่ และการพ้นจากตาแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๒/๒๕๖๕
เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้น
ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

/ข้อมูลส่วน...

-๒“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
“มหาวิทยาลัย” หมายความถึง มหาวิทยาลัยบูรพา
“สำนักคอมพิวเตอร์” หมายความถึง สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
“ผู้ใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์” ได้แก่
“นิสิต” หมายความถึง นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
และนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย รวมถึงนิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิตในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความถึง ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
“ผู้เข้าอบรม” หมายความถึง ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ดำเนินการ
โดยสำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมในชั้นเรียน หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตร
ฝึกอบรม In-House และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning หรือ MOOC
“วิทยากร” หมายความถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ ัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์
“ผู้ช่วยวิทยากร” หมายความถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรม และคอยให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมอบรมในระหว่างการอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์
“ผู้ใช้บริการห้อง” หมายความถึง หน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการห้องบรรยายหรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์
“ผู้เข้าสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์” หมายความถึง ผู้เข้าสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์
ที่สำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
“ผู้ใช้งานเว็บไซต์” หมายความถึง ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์
(https://ict.buu.ac.th) รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแล
โดยสำนักคอมพิวเตอร์
“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ” หมายความถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ของสำนักคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากกลุ่มที่กำหนดไว้ข้างต้น เช่น บุคคลภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ที่เป็นคู่ค้า
และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น

/ที่มีความ...

-๓ที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสำนักคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครงาน ครอบครัว
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น
ผู้ใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ เรียกรวมกันว่า “ท่าน”
นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้วสำนักคอมพิวเตอร์อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรับบริการของสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย
ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็น
ส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ให้สำนักคอมพิวเตอร์สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไปตาม
วัตถุประสงค์เดิม โดยการเปิดเผยและการดำเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้างต้นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
๔.๑ สำนักคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมาย
ดังต่อไปนี้
๔.๑.๑ เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือ
การใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐
๔.๑.๒ เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์
โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
๔.๑.๓ เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือ
เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา
๔.๑.๔ ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน
๔.๑.๕ เป็นการจำเป็นในการปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล
๔.๑.๖ เป็นการจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร
ประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มี
มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลประกาศกําหนด

/๔.๑.๗ เป็นการจำ...

-๔๔.๑.๗ เป็นการจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศนี้เป็นการกําหนดหลักการและหลักปฏิบัติกลาง (Main Notice)
โดยสำนักคอมพิวเตอร์มีการดําเนินกิจกรรมและการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมสําหรับบริการ
ภายนอก และกิจกรรมสําหรับการดําเนินกิจการภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ
ของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยแต่ละกิจกรรมและบริการเหล่านั้นจําเป็นต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลของท่าน โดยแต่ละกิจกรรมและบริการต่าง ๆ จะอธิบายและให้รายละเอียดกับท่านเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านที่แต่ละกิจกรรมหรือแต่ละบริการมีการดําเนินการเป็นการเฉพาะ
กิจกรรมสําหรับบริการภายนอก
• ฝึกอบรม สัมมนา และการประชุม
• การให้บริการห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
• งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอซีที
• ศูนย์สอบทักษะทางคอมพิวเตอร์
• บัญชีผู้ใช้ อีเมล VPN
• บริการ BUU-WiFi
• บริการ e-Learning
• บริการ IT Clinic
กิจกรรมสําหรับการดําเนินกิจการภายใน
• งานสำนักงานผู้อำนวยการ
• งานบุคคล
• งานจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ
• งานการเงินและการบัญชี
• งานอาคารและสถานที่ (การจอดรถยนต์ในพื้นที่สำนักคอมพิวเตอร์, กล้องวงจรปิด)
กรณีที่ท่านไม่แน่ใจหรือไม่สามารถระบุบริการที่ท่านใช้บริการได้ หรือมีข้อสงสัย
หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน
ในบริการต่าง ๆ ที่ปรากฎในรายการข้างต้น สามารถติดต่อสอบถาม ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ใน
เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ (https://ict.buu.ac.th)
ข้อ ๕. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้

/๕.๑ เพื่อประกอบ...

-๕๕.๑ เพื่อประกอบการรับสมัคร และพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกงาน
นิสิตสหกิจ เป็นต้น
๕.๒ เพื่อดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์
๕.๓ เพื่อการให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน
๕.๔ เพื่อการวิเคราะห์ ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมหรือการให้บริการ
ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่จะทําให้ท่านได้รับความสะดวกสบายและได้รับ
ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในการเข้าใช้บริการของสํานักคอมพิวเตอร์
๕.๕ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุของสำนักคอมพิวเตอร์
๕.๖ ป้องกันการกระทําที่ผิดกฎหมาย โดยสํานักคอมพิวเตอร์อาจมีการตรวจสอบข้อมูล
ที่เก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลในกล้อง CCTV เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการกระทําที่ผิด
กฎหมาย
๕.๗ เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ให้กับท่าน
ทราบ ตลอดจนเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์
๕.๘ รับเงิน จ่ายเงิน หรือดำเนินการใด ๆ ด้านการเงินและการบัญชีของ
สำนักคอมพิวเตอร์
๕.๙ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ทกี่ ำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
รวมถึงประกาศของสำนักคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่สำนักคอมพิวเตอร์ต้องปฏิบัติตาม
ข้อ ๖. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ ๕. สำนักคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านดังรายการต่อไปนี้ ทั้งนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริการที่ท่านใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์
แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม
๑. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูล
ในเว็บไซต์ (https://ict.buu.ac.th) ระบบ
สารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ (ระบบ
ฝึกอบรม, ระบบ e-learning, ระบบ myid
เป็นต้น) หรือเอกสารใบสมัครที่เกี่ยวข้องกับ
การรับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง นักศึกษา
ฝึกงาน การสมัครเป็นผู้เข้าอบรมในหลักสูตร
ฝึกอบรม การเก็บประวัติวิทยากร การออก
บัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต บริการ IT Clinic
เป็นต้น

ตัวอย่าง รายการข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนตัว : รหัสผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต รหัสผ่าน
ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ : ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล ไอดีไลน์ เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของท่าน : อาชีพ ตำแหน่ง
หน่วยงานต้นสังกัด ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทำงาน ประวัติการฝึกอบรม เป็นต้น
ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น โรคประจำตัว การแพ้ยา
หรือแพ้อาหาร เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ท่าน
ยินยอมให้สำนักคอมพิวเตอร์ด้วยความสมัครใจ

/๓. ข้อมูลที.่ ..

-๖แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม
๒. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับ
หรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของ
สำนักคอมพิวเตอร์
๓. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการจัด
ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม หรือกิจกรรมใด ๆ
ที่จัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์

๔. ข้อมูลที่จัดเก็บระหว่างการเข้าใช้พื้นที่
ภายในสำนักคอมพิวเตอร์

ตัวอย่าง รายการข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
การใช้ Application, Device ID, Browsing history
ข้อมูลผลการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการอบรม ผลสำรวจ
ความพึงพอใจต่อวิทยากร การบันทึกภาพนิ่งหรือ
วิดีโอในกิจกรรมที่จัดขึ้น การบันทึกเสียงสนทนา
จากการประชุม เป็นต้น
การบันทึกภาพโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV),
ลายนิ้วมือ และภาพสแกนใบหน้า สำหรับเครื่องบันทึก
เวลาเข้าทำงาน

ข้อ ๗. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สำนักคอมพิวเตอร์จะไม่เผยแพร่ จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน โอนหรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการดําเนินการ
ตามที่กําหนดในประกาศนี้ หรือเมื่อได้รับการร้องขอ หรือได้รับความยินยอมจากท่าน หรือภายใต้กรณี
ดังต่อไปนี้
๗.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่นเพื่อการดำเนินการ
ตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น
๗.๒ ส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อการดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
๗.๓ หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เช่น กรณีหน่วยงานร้องขอเป็นหนังสือมายังสำนัก
คอมพิวเตอร์ขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน เป็นต้น
๗.๔ หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง หรือมีความจำเป็น
ในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน
๗.๕ ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณีเช่น ภาพกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกอบรม สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ และประกาศผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook ของ
สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

/ทั้งนี้กรณี...

-๗ทั้งนี้ กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
ท่านก่อน สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการขอความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๘. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ
โดยสิทธิของท่าน โดยการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งปรากฏอยู่ใน
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๙. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักคอมพิวเตอร์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูล
นั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ใน
นโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้น
ความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วสำนักคอมพิวเตอร์ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี
ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักคอมพิวเตอร์
ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
ข้อ ๑๐. คุกกี้
สำนักคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกัน
ในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้แก่ https://ict.buu.ac.th หรือบนอุปกรณ์ของ
ท่าน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้ท่านซึ่ง
เป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ และข้อมูล
เหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)
ของท่าน
ข้อ ๑๑. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักคอมพิวเตอร์มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของมหาวิทยาลัย

/นอกจากนี้...

-๘นอกจากนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ
(Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
ข้อ ๑๒. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน
สำนักคอมพิวเตอร์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน
ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน
ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตาม
กฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด
หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้
ข้อ ๑๓. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑๓.๑ กรณีที่สำนักคอมพิวเตอร์ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ สำนักคอมพิวเตอร์จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอม
จากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
๑๓.๒ กรณีทสี่ ำนักคอมพิวเตอร์ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์
คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจ
กระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี สำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการลบทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหากไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นใดนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ข้อ ๑๔. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง
ในกรณีที่มีความจำเป็น สำนักคอมพิวเตอร์อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้าง
บุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ
สำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting)
รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider)
หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น

/การมอบ...

-๙การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสำนักคอมพิวเตอร์ในฐานะ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่สำนักคอมพิวเตอร์มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ซึง่ รวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักคอมพิวเตอร์มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของ
สำนักคอมพิวเตอร์เท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง
(ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลง
ระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลง
ระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ ๑๕. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
เว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคล
ที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศ
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ขอแนะนำให้ท่านศึกษา
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ
เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจ
ควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบ
ต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม
ข้อ ๑๖. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้น
ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยสำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๗. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
สำนักคอมพิวเตอร์อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้
ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ (https://ict.buu.ac.th) หรือช่องทาง
อื่น โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับไว้ อย่างไรก็ดีสำนักคอมพิวเตอร์ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อ
รับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

/การเข้าใช้...

-๑๐การเข้าใช้งานบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่านถือเป็นการรับทราบ
ตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้
หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว
ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
ข้อ ๑๘. การติดต่อสอบถาม
สถานที่ติดต่อ : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
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