ประกาศความเป็ นส่วนตัวสําหรับผู้สมัครงาน (Privacy Notice for Candidates)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) (“สมาคม”) มีความตระหนักถึงความสําคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของผูส้ มัครงาน จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขัน้ ตอนการดําเนินงานที่รดั กุม อีกทัง้ มาตรการ
ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิ ดเผย นําไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รบั อนุญาต
ดังนั้น สมาคมจึงจัดทําประกาศความเป็ นส่วนตัวสําหรับผูส้ มัครงานฉบับนีข้ ึน้ เพื่อชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผูส้ มัคร
งานสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุม้ ครองส่วนบุคคลได้ ดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ มาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบับอื่นใดที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
สมาคมจะทําการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ต่อไปนี ้ รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วน
บุคคล”) ตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผสู้ มัคร
งานได้ระบุในใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร นําส่ง และ/หรือ แจ้งสมาคม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมเก็บรวบรวม อันได้แก่
- การได้รับ ข้อ มูล โดยตรงจากผู้ส มัค รงาน เช่ น ข้อ มูล ที่ ผู้ส มัค รงานได้ใ ห้ไ ว้ใ นใบสมัค ร ชื่ อ นามสกุ ล
สถานะการเกณฑ์ทหาร ที่อยู่ปัจจุบนั /ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล อายุ วัน เดือน ปี
เกิด สัญชาติ ความสูง นํา้ หนัก เลขบัตรประจําตัวประชาชน สถานะภาพการสมรส ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน ประวัติการอบรม ข้อมูลความประพฤติ
- การได้รบั ข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลอ้างอิงที่ผสู้ มัครระบุไว้ในใบสมัคร ข้อมูลอ้างอิง เจ้าพนักงานซึ่ง
มีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมาย คนกลางจัดหางาน เว็บไซต์จดั หางาน หรือข้อมูลที่ถกู เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวที่สมาคมเก็บรวบรวม เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ทัง้ นี ้
สมาคมจะไม่ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่ไม่จาํ เป็ นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครงานและ/หรือ
พิจารณาจ้างงาน
2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความจําเป็ นในการดําเนินการตามความประสงค์
ของผูส้ มัครงานก่อนการเข้าทําสัญญาจ้าง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการพิจารณาใบสมัครเข้าทํางาน
และมีความจําเป็ นที่จะต้องเก็บรวบรวม โดยสมาคมใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานเฉพาะการรับสมัครและพิจารณา
จ้างงาน ซึ่งอาจรวมถึงการรับสมัครงาน การรับสมัครงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบประวัติ การยืนยัน
ตัวตน การประเมินคุณสมบัติ และความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกผูส้ มัครงาน การจัดสรรตําแหน่งงาน การจัดทําข้อเสนอใน
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การจ้างงาน การติดต่อสื่อสารกับผูส้ มัครงาน การดําเนินการที่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการบริหาร
จัดการอื่นใดเพื่อให้บริการแก่ผสู้ มัครงาน ทัง้ นี ้ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสมัครงานและพิจารณาจ้างงาน
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมอาจทําการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่นายกสมาคม คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน กรรมการ
พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การคัดเลือก หรือการจ้างงาน หรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
การรับสมัครและพิจารณาจ้างงานเท่านัน้ ทัง้ นี ้ สมาคมอาจทําการเปิ ดเผยในกรณีอืน่ ๆ ที่จาํ เป็ น ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่น การเปิ ดเผยตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือเปิ ดเผยแก่หน่วยงาน
ที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมเก็บรวบรวมไว้ตามระยะเวลาที่สมาคมกําหนดขึน้ ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูส้ มัครที่อาจได้รบั การพิจารณาในตําแหน่งงานต่าง ๆ ของสมาคมอีกครัง้
ในกรณีท่ีผสู้ มัครได้รบั การสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง หรือได้รบั คัดเลือกให้เป็ นพนักงานของสมาคม สมาคมจะเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย จนกว่าผูส้ มัครงานจะสิน้ สุดสถานภาพการเป็ นพนักงานของสมาคม ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
ว่าจ้างงานของสมาคม
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอม (Right to Withdraw of Consent)
- สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Right to Rectification)
- สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten)
- สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
- สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
- สิทธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล หากสมาคมกระทําการอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้สิทธิ ของผู้สมัครตามข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีท่ีมีเหตุจาํ เป็ นที่
สมาคม อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิ ทธิ ข องผู้สมัครได้ เช่น สมาคม จําเป็ นต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือการใช้สิทธินนั้ ๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือสมาคม จําเป็ นต้องใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยสมาคม จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ผูส้ มัคร
ทราบ
6. การทบทวนและปรับปรุ งแก้ไขประกาศ
สมาคมสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี ้
สมาคมจะทําการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของสมาคม
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7. ข้อมูลการติดต่อสมาคม
หากผูส้ มัครต้องการติดต่อ หรือมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของผูส้ มัคร หรือมีขอ้ ร้องเรียนใดๆ ผูส้ มัครสามารถติดต่อสมาคม ได้ท่เี ว็บไซต์ของ
สมาคม https://www.tfpa.or.th
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ประกาศความเป็ นส่วนตัวสําหรับพนักงาน
(Privacy Notice for Employees)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) (“สมาคม”) มีความตระหนักถึงความสําคัญในการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงาน จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขัน้ ตอนการดําเนินงานที่รดั กุม อีกทั้ง
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิ ดเผย นําไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดย
มิได้รบั อนุญาต ดังนัน้ สมาคมจึงจัดทําประกาศความเป็ นส่วนตัวสําหรับพนักงานฉบับนีข้ ึน้ เพื่อชีแ้ จงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งพนักงานสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุม้ ครองส่วนบุคคลได้ ดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ มาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
พนักงาน หมายถึง นายกสมาคม กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน พนักงาน นักศึกษาฝึ กงาน ลูกจ้าง
บุคคลากรของสมาคม และผูซ้ ่งึ ปฏิบตั ิงานให้แก่สมาคม
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบับอื่นใดที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล”)
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะทําการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ต่อไปนี ้ รวมเรียกว่า “ข้อมูล
ส่วนบุคคล”) ตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมเก็บรวบรวม เช่น ชื่อ นามสกุล สถานะการเกณฑ์ทหาร ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพ ท์ และอีเมล อายุ วัน เดื อน ปี เกิ ด สัญ ชาติ ความสูง นํา้ หนัก เลขบัต รประจําตัว
ประชาชน สถานะภาพการสมรส ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติการอบรม ข้อมูลความประพฤติ เป็ นต้น
จะถูกนําไปใช้หรือเปิ ดเผยให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานของสมาคมหรือเป็ นไปตามกฎหมายเท่านัน้ และ
สมาคมจะดําเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนําข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้หรือเปิ ดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวที่สมาคมเก็บรวบรวม เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
ทัง้ นี ้ สมาคมจะไม่ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่ไม่จาํ เป็ นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
2.1 เพื่อการดําเนินงานซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้าง หรือสัญญาอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องจากการ
ว่าจ้าง ตามเงื่อนไขข้อตกลงและ/หรือข้อบังคับของสมาคม
2.2 เพื่อดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.3 เพื่ อ การดํา เนิ น การต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของนายจ้า ง รวมถึ ง การนํา ไปใช้อั น
เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการอื่นใด รวมถึงเป็ นไปตามที่กาํ หนดในสัญญาจ้าง ระเบียบ
ข้อบังคับการทํางาน และระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ของสมาคม
2.4 เพื่อดําเนินการด้านกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับพนักงาน ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
2.5 เพื่อประโยชน์ดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒ นาทรัพยากรบุคคล การประเมินประจําปี การ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของพนักงาน การฝึ กอบรม/สัมมนาให้กับพนักงาน การเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ การประมวลผลวันลา การตรวจสอบการทํางาน การดําเนินการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และกิจกรรม
ทัง้ หมดที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
2.6 เพื่อดําเนินการด้านค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น การพิจารณาเงินเดือน ผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น และการคํานวณภาษี
2.7 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคม โดยไม่เกินขอบเขตที่พนักงานสามารถคาดหมายได้
อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพนื ้ ฐาน หรือสิทธิเสรีภาพของพนักงาน
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยจะไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานดังกล่าวให้กบั บุคคลอืน่ ใด เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากพนักงาน หรือเป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด และ/หรือเป็ นไปตามคําสั่งของหน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือในกรณี ท่ีพนักงานสิน้ สุดสัญ ญาจ้างไปแล้ว สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานตามที่กฎหมาย
กําหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเรื่องการจัดเก็บ และลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ
สิน้ สุดความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิน้ สุดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรื่องการทําลายเอกสาร
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอม (Right to Withdraw of Consent)
- สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Right to Rectification)
- สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten)
- สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
- สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
- สิทธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล หากสมาคมกระทําการอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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การใช้สิทธิของพนักงานตามข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีท่ีมีเหตุจาํ เป็ น
ที่สมาคม อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิของพนักงานได้ เช่น สมาคมจําเป็ นต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือการใช้สิทธินั้นๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือสมาคมจําเป็ นต้องใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยสมาคมจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้
พนักงานทราบ
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว
สมาคมสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี ้
สมาคมจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสมาคม
7. ข้อมูลการติดต่อสมาคม
หากพนักงานต้องการติดต่อ หรือมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของพนักงาน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ พนักงานสามารถติดต่อ
สมาคม ได้ท่เี ว็บไซต์ของสมาคม https://www.tfpa.or.th
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ประกาศความเป็ นส่วนตัวสําหรับลูกค้า
(Privacy Notice for customers)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) (“สมาคม”) มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีท่ีสดุ แก่ท่าน ซึ่งการได้รบั ความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่นจากท่านเป็ นสิ่งที่สาํ คัญอย่างยิ่ง สมาคมมีความตระหนักถึงความสําคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน สมาคมจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และขัน้ ตอนการดําเนินงานที่รดั กุมอีกทัง้ มาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิ ดเผย นําไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดย
มิได้รบั อนุญาต ดังนัน้ สมาคมจึงจัดทําประกาศฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การทําลายข้อมูลส่วนบุคคล อีกทัง้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่าน
สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดงั ต่อไปนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ มาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ลูกค้า หรือ ท่าน หมายถึง สมาชิกของสมาคม ผูส้ มัครอบรม ผูส้ มัครสอบ นักวางแผนทางการเงิน (CFP) ที่ปรึกษา
ทางการเงิน (AFPT)
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบับอื่นใดที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล
สมาคมจะทําการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่นไหวของท่าน (ต่อไปนี ้ รวมเรียกว่า “ข้อมูล
ส่วนบุคคล”) ตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อันได้แก่
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่ว ไปที่เป็ นข้อมูลแสดงตัวตนของท่าน (Identity Data) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ ยวกับบุคคล
ธรรมดาที่ทาํ ให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน วัน/
เดือน/ปี เกิด รูปถ่าย
1.2 ข้อมูลติดต่อของท่าน (Contact Data) เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
1.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ ใบอนุญาตต่าง ๆ ของท่าน เช่น ประวัติการศึกษา ใบอนุญาตนัก
วางแผนทางการเงิน (CFP) ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน (AFPT)
1.4 ข้อมูลการติดต่อกับสมาคม (Communication Data) และไม่ว่าท่านได้ให้ขอ้ มูลไว้หรือมีอยู่กับสมาคม หรือที่
สมาคมได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานราชการ สมาคมในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสมาคม และ/
หรือ พันธมิตรของสมาคม หรือที่ปรึกษาของสมาคม
1.5 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ประวัติอาชญากรรม
2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของท่านในการทําธุรกรรม และ/หรือ ใช้บริการกับสมาคม
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่สมาคม โดย
สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสมาคม

หน้า 1 จาก 3

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ดงั ต่อไปนี ้
2.1 การปฎิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับสมาคม เช่น การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของสมาคม การรับ-ส่ง
เอกสารติดต่อระหว่างท่านกับสมาคม
2.2 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกัน ภัย สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคล กรมสรรพากร หรือ เมื่อ ได้รบั หมายเรียก หมายอายัด จาก
หน่วยงานราชการ หรือ ศาล เป็ นต้น
2.3 ประโยชน์อนั ชอบธรรมของสมาคม เช่น
- การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทําที่ผิดกฎหมายต่างๆ ที่มีโทษทางอาญา ซึ่งรวมถึงการ
แบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานของสมาคมในธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง
ข้างต้น
- การบริหารความเสี่ยง/การกํากับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยังสมาคม
ในเครือกิจการเพื่อการดังกล่าว
- การตรวจสอบการรับส่งอีเมลหรือการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับท่าน เพื่อป้องกันการเปิ ดเผยข้อมูลลับ
ของสมาคมต่อบุคคลภายนอก
- การรักษาความสัมพันธ์กบั ท่าน เช่น การจัดการข้อร้องเรียน
ทัง้ นี ้ หากท่านไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับสมาคม อาจส่งผลกระทบต่อท่าน ในการไม่ได้รบั ความสะดวก และท่านอาจ
ได้รบั ความเสียหาย/เสียโอกาสและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายใดๆ ที่ท่าน หรือสมาคมต้องปฏิบตั ิตาม และ
อาจมีบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
3 การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะทําการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่บคุ คลภายนอกในกรณีดงั ต่อไปนี ้
- เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ สมาชิก และพันธมิตรทางธุรกิจของสมาคม
- เปิ ดเผยข้อมูลให้แก่บคุ คลภายนอกตามที่สมาคมได้รบั ความยินยอมจากท่าน
- เปิ ดเผยข้อมูลเพื่อการทําธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน
- เปิ ดเผยให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรือเป็ นไปตามคําสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล กรมสรรพากร หรือ เมื่อได้รบั หมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือ ศาล เป็ นต้น
- เปิ ด เผยให้แ ก่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. –
FPSB) ประเทศสหรัฐอเมริกา
4 การเก็บรักษาและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีท่ี
ท่านยุติความสัมพันธ์กับสมาคมไปแล้ว สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกําหนด และ/หรือ ตาม
นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรื่องการจัดเก็บ และลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิน้ สุดความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิน้ สุดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิ
เรื่องการทําลายเอกสาร
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5 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอม (Right to Withdraw of Consent)
- สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Right to Rectification)
- สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten)
- สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
- สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
- สิทธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากสมาคมกระทําการอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้สิทธิของท่านตามข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีท่ีมเี หตุจาํ เป็ นที่สมาคม อาจ
ปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น สมาคม จําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือ
การใช้สิทธินนั้ ๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือสมาคม จําเป็ นต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยสมาคม จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ
6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว
สมาคมสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี ้ สมาคม
จะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสมาคม
7 ข้อมูลการติดต่อสมาคม
หากท่านต้องการติดต่อ หรือมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิ ของท่าน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อสมาคม ได้ท่ีเว็บไซต์ของสมาคม
https://www.tfpa.or.th
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ประกาศความเป็ นส่วนตัว สําหรับคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ
(Privacy Notice for Vendors/ Business Partners)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) (“สมาคม”) มีความตระหนักถึงความสําคัญในการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของคู่คา้ (Vendors) หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners) (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ท่าน”) สมาคมจึงมีระบบใน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และขั้นตอนการดําเนินงานที่รัดกุมอีกทั้งมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิ ดเผย นําไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้รบั
อนุญาต ดังนัน้ สมาคมจึงจัดทําประกาศฉบับนีข้ ึน้ เพื่อชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การทําลายข้อมูลส่วนบุคคล อีกทัง้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดงั ต่อไปนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ มาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
คู่ค้า หมายถึง ผูข้ ายสินค้า ผูร้ บั จ้าง และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการ ทั้งที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หมายความ
รวมถึงผูร้ บั จ้างช่วงของผูข้ ายสินค้า ผูร้ บั จ้าง และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการดังกล่าว
พันธมิตรทางธุ รกิจ หมายถึง คู่สัญญาที่ประสงค์จะร่วมมือร่วมแรงกัน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายมีความมุ่ง
หมายที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น การจัดทําแคมเปญร่วมกัน
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบับอื่นใดที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
สมาคมจะทําการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อันได้แก่
-

-

การได้รบั ข้อมูลโดยตรงจากท่าน เช่น
- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็ นข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ ยวกับบุคคล
ธรรมดาที่ทาํ ให้สามารถระบุตวั ตนลูกค้ารายนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลข
บัตรประจําตัวประชาชน วัน/เดือน/ปี เกิด
- ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
การได้รับ ข้อ มูล จากแหล่ ง อื่ น เช่ น ข้อ มูล ที่ ส มาคมได้รับ หรื อ เข้า ถึ ง ได้จ ากแหล่ ง อื่ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เช่น
หน่วยงานราชการ สมาคมในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสมาคม และ/หรือสมาคมพันธมิตรของสมาคม หรือ
ที่ปรึกษาของสมาคม

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
2.1 เพื่อเข้าทําสัญญากับคู่คา้ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของสมาคม
2.2 เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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2.3 เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ข องการจัดซื อ้ การตรวจสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ และการบริก าร/การประเมิน
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รบั การประมวลผลตามกฎหมาย สมาคม
อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี ้ สมาคมจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลอ่อนไหวต้องได้รบั ความยินยอมจากท่าน และขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็ นที่สิน้ สุด
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ คู่คา้ /พันธมิตรทางธุรกิจของสมาคม
ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ขา้ งต้น และ/หรือ กิจการของรัฐบาลหรือหน่วยงานกํากับดูแล หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
4. การเก็บรักษา และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือใน
กรณีท่ีท่านยุติความสัมพันธ์กับสมาคมไปแล้ว สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกําหนด และ/
หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรื่องการจัดเก็บ และลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิน้ สุดความจําเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิน้ สุดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด และ/หรือ ตามนโยบายและ
แนวทางการปฏิบตั ิเรื่องการทําลายเอกสาร
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
-

สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอม (Right to Withdraw of Consent)
สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง (Right to Rectification)
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten)
สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
สิทธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล หากสมาคมกระทําการอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้สิทธิของท่านตามข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีท่มี เี หตุจาํ เป็ นที่สมาคม
อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น สมาคมจําเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือคําสั่ง
ศาล หรือการใช้สิทธินนั้ ๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่ หรือสมาคมจําเป็ นต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยสมาคมจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ
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6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว
สมาคมสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็ นส่วนตัว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี ้
สมาคมจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของสมาคม
7. ข้อมูลการติดต่อสมาคม
หากท่านต้องการติดต่อ หรือมีขอ้ สงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของท่าน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อสมาคม ได้ท่ีเว็บไซต์ของ
สมาคม https://www.tfpa.or.th
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