ประกาศความเป็ นส่วนตัวสําหรับผู้สมัครงาน (Privacy Notice for Candidates)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) (“สมาคม”) มีความตระหนัก
ถึงความสําคัญ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงาน จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและขันตอนการดําเนินงานทีรัดกุม อีกทังมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพือป้องกันการ
เข้าถึง เปิ ดเผย นําไปใช้หรือเปลียนแปลงข้อมูลโดยมิได้รบั อนุญาต ดังนัน สมาคมจึงจัดทําประกาศความเป็ น
ส่วนตัวสําหรับผูส้ มัครงานฉบับนีขึน เพือชีแจงรายละเอียดเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึงผูส้ มัครงานสามารถศึก ษา
รายละเอียดเกียวกับการคุม้ ครองส่วนบุคคลได้ ดังต่อไปนี
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีสมาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อ มูล ส่ วนบุ คคล หมายถึง ข้อมูลส่ว นบุค คลของเจ้า ของข้อ มูลส่ว นบุค คลตามพระราชบัญญั ติ
คุ้ม ครองข้อมูล ส่ว นบุค คล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบับ อืนใดที ได้แ ก้ไ ขเพิมเติ ม (ต่ อ ไปนี เรี ย กว่ า “กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
ข้อ มูล ส่ วนบุ คคลอ่ อ นไหว หมายถึง ข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะทําการเก็ บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ต่อไปนี รวมเรีย กว่ า
“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ซึงครอบคลุมถึงข้อมูลส่วน
บุคคลใด ๆ ทีผูส้ มัครงานได้ระบุในใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร นําส่ง และ/หรือ แจ้งสมาคม
ข้อมูลส่วนบุคคลทีสมาคมเก็บรวบรวม อันได้แก่
1) การได้รบั ข้อมูลโดยตรงจากผูส้ มัครงาน เช่น ข้อมูลทีผูส้ มัครงานได้ให้ไว้ในใบสมัคร ชือ นามสกุล
สถานะการเกณฑ์ทหาร ทีอยู่ปัจจุบนั /ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล อายุ วัน
เดือน ปี เกิด สัญชาติ ความสูง นําหนัก เลขบัตรประจําตัวประชาชน สถานะภาพการสมรส ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติการอบรม ข้อมูลความประพฤติ
2) การได้รับข้อมูลจากบุคคลที สาม เช่ น บุค คลอ้า งอิ ง ทีผู้ส มัครระบุไ ว้ใ นใบสมัค ร ข้อมูลอ้างอิง
เจ้าพนักงานซึงมีอาํ นาจหน้าทีตามกฎหมาย คนกลางจัดหางาน เว็บไซต์จดั หางาน หรือข้อมูลทีถูก
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
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ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวทีสมาคมเก็บรวบรวม เช่น ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ทังนี
สมาคมจะไม่ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหวทีไม่จาํ เป็ นหรือไม่เกียวข้องกับการรับสมัครงาน
และ/หรือพิจารณาจ้างงาน
2.

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพือความจําเป็ นในการดําเนินการตามความ
ประสงค์ของผูส้ มัครงานก่อนการเข้าทําสัญญาจ้าง เนืองจากข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีจําเป็ นต่อการพิจารณา
ใบสมัครเข้าทํางานและมีความจําเป็ นทีจะต้องเก็บรวบรวม โดยสมาคมใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูส้ มัค รงาน
เฉพาะการรับ สมัค รและพิจ ารณาจ้างงาน ซึงอาจรวมถึง การรับสมัครงาน การรับ สมัครงานผ่ า นช่ องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบประวัติ การยืนยันตัวตน การประเมินคุณสมบัติ และความเหมาะสมเพื อคัดเลือก
ผูส้ มัครงาน การจัดสรรตําแหน่งงาน การจัดทําข้อเสนอในการจ้างงาน การติดต่อสือสารกับผูส้ มัครงาน การ
ดําเนินการทีได้รบั อนุญาตตามกฎหมายทีเกียวข้อง หรือการบริหารจัดการอืนใดเพือให้บริการแก่ผสู้ มัครงาน
ทังนี เพือวัตถุประสงค์เกียวกับการสมัครงานและพิจารณาจ้างงาน
3.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมอาจทําการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่คณะกรรมการสมาคม และบุคลากรทีเกียวข้องกับการ
สรรหา การคัดเลือก หรือการจ้างงาน ทังนี สมาคมอาจทําการเปิ ดเผยในกรณี อืน ๆ ทีจําเป็ น ซึงรวมถึงการ
เปิ ดเผยตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอืน การเปิ ดเผยตามกระบวนการทางกฎหมาย
หรือเปิ ดเผยแก่หน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
4.

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลทีสมาคมเก็บรวบรวมไว้ตามระยะเวลาทีสมาคมกําหนดขึน
ทังนี เพือประโยชน์ของผูส้ มัครทีอาจได้รบั การพิจารณาในตําแหน่งงานต่าง ๆ ของสมาคมอีกครัง
ในกรณีทีผูส้ มัครได้ร ับการสรรหา คัดเลื อก ว่าจ้าง หรือได้รบั คัดเลือ กให้เป็ นพนักงานของสมาคม
สมาคมจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย จนกว่าผูส้ มัครงานจะสินสุดสถานภาพการเป็ นพนักงานของสมาคม
ภายใต้เงือนไขของสัญญาว่าจ้างงานของสมาคม
5.

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1) สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอม (Right to Withdraw of Consent)
2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Right to Rectification)
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4)
5)
6)
7)
8)

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Deletion)
สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
สิท ธิ รอ้ งเรียนต่ อ คณะกรรมการผู ้เชียวชาญ หากสมาคมกระทําการอัน เป็ น การไม่ป ฏิบัติตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของผูส้ มัครตามข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง และมีบางกรณี ทีมี เหตุ
จําเป็ นทีสมาคม อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิของผูส้ มัครได้ เช่น สมาคม จําเป็ นต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือคําสังศาล หรือการใช้สิทธินนๆ
ั อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน หรือสมาคม
จําเป็ นต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายทีเกียวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยสมาคมจะแจ้งเหตุผล
ของการปฏิเสธให้ผสู้ มัครทราบ
6.

การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขประกาศ
สมาคมสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลียนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทังนี สมาคมจะทําการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของสมาคม
7.

ข้อมูลการติดต่อสมาคม
หากผูส้ มัครต้องการติดต่อ หรือมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของผูส้ มัคร หรือมีขอ้ ร้องเรียนใดๆ ผูส้ มัครสามารถติดต่อ
ได้ที Email: DPO@tfpa.or.th
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ประกาศความเป็ นส่วนตัวสําหรับพนักงาน (Privacy Notice for Employees)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) (“สมาคม”) มีความตระหนัก
ถึงความสําคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และขันตอนการดําเนินงานทีรัดกุม อีกทังมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพือป้องกันการเข้าถึง
เปิ ดเผย นําไปใช้หรือเปลียนแปลงข้อมูลโดยมิได้รบั อนุญาต ดังนัน สมาคมจึงจัดทําประกาศความเป็ นส่วนตัว
สําหรับพนักงานฉบับนีขึน เพือชีแจงรายละเอียดเกี ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึงพนักงานสามารถศึกษารายละเอียด
เกียวกับการคุม้ ครองส่วนบุคคลได้ ดังต่อไปนี
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีสมาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
พนัก งาน หมายถึง คณะกรรมการสมาคม คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ทีปรึกษาคณะกรรมการ
สมาคม และพนักงานสมาคม
ข้อ มูล ส่ วนบุ คคล หมายถึง ข้อมูลส่ว นบุค คลของเจ้า ของข้อ มูลส่ว นบุค คลตามพระราชบัญญั ติ
คุ้ม ครองข้อมูล ส่ว นบุค คล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบับอืนใดที ได้แ ก้ไ ขเพิมเติ ม (ต่ อ ไปนี เรี ย กว่ า “กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
ข้อ มูล ส่ วนบุ คคลอ่ อ นไหว หมายถึง ข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะทําการเก็ บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ต่อไปนี รวมเรีย กว่ า
“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี
ข้อมูลส่วนบุคคลทีสมาคมเก็บรวบรวม เช่น ชือ นามสกุล ใบตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจําการ ทีอยู่ปัจจุบัน /ที อยู่ต ามทะเบี ยนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล อายุ วัน เดือน ปี เ กิด
สัญชาติ ความสูง นําหนัก เลขบัตรประจําตัวประชาชน สถานะภาพการสมรส ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน ประวัติการอบรม ข้อมูลความประพฤติ เป็ นต้น จะถูกนําไปใช้หรือเปิ ดเผยให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
การดําเนินงานของสมาคมหรือเป็ นไปตามกฎหมายเท่านัน และสมาคมจะดําเนินมาตรการทีเข้มงวดในการ
รักษาความมันคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวทีสมาคมเก็บรวบรวม เช่น ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ทังนี
สมาคมจะไม่ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหวทีไม่จาํ เป็ นหรือไม่เกียวข้องกับการจ้างงาน
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2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมดําเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี
1) เพือการดําเนินงานซึงเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง หรือสัญญาอืนใดอันเกียวเนืองจาก
การว่าจ้าง ตามเงือนไขข้อตกลงและ/หรือข้อบังคับของสมาคม เช่น การจัดทํานามบัตร การจัดทํา
บัตรประจําตัวพนักงาน
2) เพือดําเนินการตามกฎหมายทีเกียวข้อง
3) เพือการดําเนินการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการประกอบธุ รกิจของนายจ้าง รวมถึงการนําไปใช้อัน
เนืองมาจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ สํา นั ก งาน
ประกันสังคม หรือหน่วยงานราชการอืนใด รวมถึงเป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาจ้าง ระเบีย บ
ข้อบังคับการทํางาน และระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ของสมาคม
4) เพื อดํา เนิ น การด้า นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ สํา หรับ พนัก งาน ทังภายในและภายนอกองค์ ก ร เช่ น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรบนสือสาธารณะของสมาคม
5) เพือประโยชน์ดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินประจําปี
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของพนักงาน การฝึ กอบรม/สัมมนาให้กับพนักงาน การ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ การประมวลผลวันลา การตรวจสอบการทํางาน การดําเนินการค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ และกิจกรรมทังหมดทีเกียวกับทรัพยากรบุคคล
6) เพื อดํา เนิ น การด้า นค่ า ตอบแทน สวัส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เช่ น การพิ จ ารณาเงิ น เดื อ น
ผลประโยชน์ตอบแทนอืน และการคํานวณภาษี กองทุนสํารองเลียงชีพ ประกันสุขภาพ เบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล
7) เพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคม โดยไม่เกินขอบเขตทีพนักงานสามารถคาดหมาย
ได้อย่างสมเหตุสมผล ซึงจะไม่ละเมิดสิทธิพืนฐาน หรือสิทธิเสรีภาพของพนักงาน
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมายเท่านัน โดยจะไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานดังกล่าวให้กับบุคคลอืนใด เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากพนักงาน หรือเป็ นไป
ตามทีกฎหมายกําหนด และ/หรือเป็ นไปตามคําสังของหน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้อง หรือ
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เปิ ดเผยให้แ ก่คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. –
FPSB) ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรัก ษาข้อมูลส่ว นบุ คคลเท่ าทีจําเป็ น ตามวัตถุป ระสงค์ใ นการเก็ บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล หรือในกรณีทีพนักงานสินสุดสัญญาจ้างไปแล้ว สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานตามที
กฎหมายกําหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรืองการจัดเก็บ และลบหรือทําลายข้อมูลส่วน
บุคคลเมือสินสุดความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือสินสุดระยะเวลาตามที
กฎหมายกําหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรื องการทําลายเอกสาร
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1) สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอม (Right to Withdraw of Consent)
2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Right to Rectification)
4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Deletion)
5) สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
6) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
7) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
8) สิท ธิ รอ้ งเรียนต่ อคณะกรรมการผู้เชี ยวชาญ หากสมาคมกระทําการอัน เป็ น การไม่ป ฏิบัติตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้สิทธิของพนักงานตามข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง และมีบางกรณี ทีมีเหตุ
จํา เป็ น ที สมาคม อาจปฏิ เ สธหรื อ ไม่ ส ามารถดํา เนิ น การตามคํา ขอใช้สิ ท ธิ ข องพนัก งานได้ เช่ น สมาคม
จําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือคําสังศาล หรือการใช้สิทธินนั ๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน
หรือสมาคมจําเป็ นต้องใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมายทีเกียวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยสมาคม
จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้พนักงานทราบ
6.

การแก้ไขเปลียนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว
สมาคมสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลียนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทังนี สมาคมจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสมาคม
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7.

ข้อมูลการติดต่อสมาคม
หากพนักงานต้องการติดต่อ หรือมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของพนักงาน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ พนักงานสามารถ
ติดต่อได้ที Email: DPO@tfpa.or.th
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ประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) (“สมาคม”) มุ่งเน้นทีจะ
ให้บริการทีดีทีสุดแก่ท่าน ซึงการได้รบั ความไว้วางใจและความเชือมันจากท่า นเป็ นสิงทีสําคัญ อย่ างยิง
สมาคมมีความตระหนักถึงความสําคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สมาคมจึงมีระบบในการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และขันตอนการดําเนินงานทีรัดกุมอีกทังมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพือป้องกันการเข้าถึง เปิ ดเผย นําไปใช้หรือเปลี ยนแปลงข้อมูลส่วน
บุคคลโดยมิได้รบั อนุญาต ดังนัน สมาคมจึงจัดทําประกาศฉบับนีขึนเพือชีแจงรายละเอียดเกียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การทําลายข้อมูลส่วน
บุคคล อีก ทังสิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึงท่านสามารถศึกษารายละเอีย ดเกี ยวกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดงั ต่อไปนี
1.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีสมาคมเก็บรวบรวมใช้หรือเปิ ดเผย
ท่าน หมายถึง

1) ผูใ้ ช้งานระบบสมาชิกสมาคม ได้แก่ ผูส้ มัครสอบ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการอบรม สัมมนา และ
กิจกรรมอืนๆ ของสมาคม ผูย้ ืนขอเทียบเคียงพืนฐานความรู ้ ผูผ้ ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน
CFP ผูข้ อขึนทะเบี ยนคุณวุฒิวิชาชีพทีปรึกษาการเงิน AFPT ผูข้ อขึนทะเบียนคุณ วุฒิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน CFP ผูป้ ระสานงานสถาบันอบรม และ
2) สมาชิกของสมาคม ได้แก่ นักวางแผนการเงิน CFP ทีปรึกษาการเงิน AFPT ผูแ้ ทนสมาชิกนิติ
บุคคล ผูป้ ระสานงานสมาชิกนิติบคุ คล และสมาชิกกิตติมศักดิ และ
3) ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอืนๆ ของสมาคม (บุคคลภายนอก) เป็ นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูล ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญั ติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบับอืนใดทีได้แก้ไขเพิมเติม (ต่อไปนีเรียกว่า “กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลตามกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมจะทําการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของ
ท่าน (ต่อไปนี รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับ
นี ซึงครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อันได้แก่
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1) ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปทีเป็ นข้อมูลแสดงตัวตนของท่าน (Identity Data) ซึงหมายถึงข้อมูลที
เกียวกับบุคคลธรรมดาทีทําให้สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชือ/นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน วัน/เดือน/ปี เกิด รูปถ่าย
2) ข้อมูลติดต่อของท่าน (Contact Data) เช่น ทีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อผ่านสือ
โซเชียล เช่น LINE ID Facebook ID
3) ข้อ มูล ที เกี ยวข้อ งกับ การศึก ษา คุณ วุฒิ วิ ช าชี พ ใบอนุญ าตต่า ง ๆ ของท่ า น เช่ น ประวัติ
การศึกษาใบอนุญาตนักวางแผนการเงิน CFP ใบอนุญาตทีปรึกษาการเงิน AFPT
4) ข้อมูลการติดต่อกับสมาคม (Communication Data) และไม่ว่าท่านได้ให้ขอ้ มูลไว้หรือมีอยู่กบั
สมาคม หรือทีสมาคมได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืนทีน่าเชือถือ เช่น หน่วยงานราชการ พันธมิตรของ
สมาคม หรือทีปรึกษาของสมาคม
5) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชือชาติ ประวัติอาชญากรรม
2.

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพือประโยชน์ของท่านในการทําธุรกรรม และ/หรือ ใช้บริการกับ
สมาคมเพือปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง และ/หรือ เพือประโยชน์อืนใดทีท่านได้ให้ความ
ยินยอมไว้แก่สมาคม และ/หรือ เพือประโยชน์อนั ชอบธรรม และ/หรือ เพือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง
ท่านกับสมาคม โดยสมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สมาคม
ทังนี หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่สมาคม อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รบั ความสะดวกใน
การเข้ารับบริการ โดยท่านอาจเสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ทีท่าน
หรือสมาคมต้องปฏิบตั ิตาม
3.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะทําการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดงั ต่อไปนี

1) เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก เพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสือของสมาคม
เพือการให้บริการ
2) เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล หรือ หน่วยงานอืน ๆ ที
เกี ยวข้อง เพือปฏิบัติ ตามกฎหมายหรือ เป็ นไปตามคํา สังของหน่วยงานรัฐ เพือประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
2

ไทย สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์
3) เปิ ดเผยให้แก่คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards
Board Ltd. – FPSB) ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. การเก็บรักษาและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจําเป็ น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือในกรณีทีท่านยุติความสัมพันธ์กับสมาคมไปแล้ว สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที
กฎหมายกําหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรืองการจัดเก็บ และลบหรือทําลายข้อมูล
ส่ว นบุ ค คลเมื อสิ นสุด ความจํา เป็ น ตามวัต ถุป ระสงค์ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุค คล หรื อ สิ นสุด
ระยะเวลาตามทีกฎหมายกําหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรืองการทําลายเอกสาร
5.

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1) สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอม (Right to Withdraw of Consent)
2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Deletion)
5) สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
6) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
7) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
8) สิทธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ ชียวชาญ หากสมาคมกระทําการอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้สิทธิของท่านตามข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายทีเกี ยวข้อง และมีบางกรณีทีมีเหตุ
จํา เป็ น ที สมาคม อาจปฏิ เ สธหรื อ ไม่ ส ามารถดํา เนิ น การตามคํา ขอใช้สิ ท ธิ ข องท่ า นได้ เช่ น สมาคม
จําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือคําสังศาล หรือการใช้สิทธินนั ๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
อืน หรือสมาคมจําเป็ นต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายทีเกียวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดย
สมาคม จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ
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6.

การแก้ไขเปลียนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว

สมาคมสงวนสิทธิ ในการแก้ไขเปลียนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า ทังนี สมาคมจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสมาคม
7.

ข้อมูลการติดต่อสมาคม

หากท่านต้องการติดต่อ หรือมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของท่าน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ
ได้ที Email: DPO@tfpa.or.th
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ประกาศความเป็ นส่วนตัว สําหรับผู้ให้บริการภายนอก หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
(Privacy Notice for Outsources / Business Partners)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) (“สมาคม”) มีความตระหนัก
ถึงความสําคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริการภายนอก (Outsources) หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ
(Business Partners) (ต่อไปนีเรีย กว่า “ท่าน”) สมาคมจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล และขันตอนการดําเนินงานทีรัดกุมอีกทังมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพือ
ป้องกันการเข้าถึง เปิ ดเผย นําไปใช้หรือเปลียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้รับอนุญาต ดังนัน สมาคมจึง
จัด ทําประกาศฉบับ นีขึ นเพื อชีแจงรายละเอีย ดเกี ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ด เผยข้อมูล ส่ วนบุคคล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การทําลายข้อมูลส่วนบุคคล อีกทังสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึง
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดงั ต่อไปนี
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีสมาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ผู้ ให้บริการภายนอก หมายถึง วิทยากร พิธีกร/ผูด้ าํ เนินรายการ ผูผ้ ลิตสือ ช่างภาพ/ช่างถ่ายวิ ดีโอ
ผูอ้ อกแบบศิลปกรรม เจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เจ้าหน้าทีจัดสอบ ผูพ้ ัฒนาข้อสอบ
กรรมการตรวจข้อสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ ผูพ้ ัฒนาหลักสูตร ผูจ้ ัดหน้าวารสาร ผูใ้ ห้สัมภาษณ์วารสาร
ผูแ้ ทนทีมีอาํ นาจในการลงนามของผูใ้ ห้บริการภายนอก ผูป้ ระสานงานของผูใ้ ห้บริการภายนอก
พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง ประธานในงานกิจกรรมของสมาคม
ข้อ มูล ส่ วนบุ คคล หมายถึง ข้อมูลส่ว นบุค คลของเจ้า ของข้อ มูลส่ว นบุค คลตามพระราชบัญญั ติ
คุ้ม ครองข้อมูล ส่ว นบุค คล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบับ อืนใดที ได้แ ก้ไ ขเพิมเติ ม (ต่ อ ไปนี เรี ย กว่ า “กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
สมาคมจะทําการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็ นส่วนตัว
ฉบับนี ซึงครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อันได้แก่
1) การได้รบั ข้อมูลโดยตรงจากท่าน เช่น
-

-

ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปทีเป็ นข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) ซึงหมายถึงข้อมูลทีเกียวกับ
บุคคลธรรมดาทีทําให้สามารถระบุตัวตนลูกค้ารายนันได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชือ/
นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน วัน/เดือน/ปี เกิด
ข้อมูลทางการเงิน เช่น สําเนาบัญชีธนาคาร
1

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อผ่านสือโซ
เชียล เช่น LINE ID
2) การได้รบั ข้อมูลจากแหล่งอืน เช่น ข้อมูลทีสมาคมได้รบั หรือ เข้าถึงได้จากแหล่งอืนทีน่าเชือถือ เช่น
หน่วยงานราชการ
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพือประโยชน์ของท่านในการทําธุรกรรม เพือปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง และ/หรือ เพือประโยชน์อนั ชอบธรรม และ/หรือ เพือการปฏิบตั ิตามสัญญา
ระหว่างท่านกับสมาคม โดยสมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสมาคม
อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รบั การประมวลผลตามกฎหมาย
สมาคมอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานทางกฎหมายทีแตกต่างกัน ขึนอยู่กบั วัตถุประสงค์ของ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
-

ทังนี สมาคมจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวต้องได้รบั ความยินยอมจากท่าน และขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็ นทีสินสุด
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานกํากับดูแล และ/
หรือหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง เพือให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการภายนอก และ/หรือ พันธมิตร
ทางธุรกิจของสมาคมตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ขา้ งต้น
4. การเก็บรักษา และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรัก ษาข้อมูลส่ว นบุ คคลเท่ าทีจําเป็ น ตามวัตถุป ระสงค์ใ นการเก็ บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล หรือในกรณีทีท่านยุติความสัมพันธ์กบั สมาคมไปแล้ว สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที
กฎหมายกําหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรืองการจัดเก็บ และลบหรือทําลายข้อมูลส่วน
บุคคลเมือสินสุดความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือสินสุดระยะเวลาตามที
กฎหมายกําหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรื องการทําลายเอกสาร
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5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอม (Right to Withdraw of Consent)
สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Right to Rectification)
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Deletion)
สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
สิท ธิ รอ้ งเรียนต่ อคณะกรรมการผู้เชี ยวชาญ หากสมาคมกระทําการอัน เป็ น การไม่ป ฏิบัติตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของท่านตามข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง และมีบางกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ น
ทีสมาคม อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น สมาคมจําเป็ นต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือคําสังศาล หรือการใช้สิทธินัน ๆ อาจละเมิดสิท ธิ หรือเสรี ภาพของบุคคลอืน หรือสมาคม
จําเป็ นต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายทีเกียวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยสมาคมจะแจ้งเหตุผล
ของการปฏิเสธให้ท่านทราบ
6. การแก้ไขเปลียนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว
สมาคมสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลียนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทังนี สมาคมจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสมาคม
7. ข้อมูลการติดต่อสมาคม
หากท่านต้องการติ ดต่อ หรือมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของท่าน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที
Email: DPO@tfpa.or.th
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