หนังสือให้ความยินยอม เก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ...........................................................................โดยต่อไปในหนังสือให้ความยินยอมฉบับบนี้
เรียกว่าเจ้าของข้อมูล และปัจจุบนั มี สถานะ  กรรมการ  สมาชิก  ผูใ้ ช้บริการ  ลูกจ้าง องค์กรหอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ  ผูแ้ ทนหอการค้าจังหวัด..........................................หรือ  อื่น ๆ ............................
ตกลงยินยอมให้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
ของข้าพเจ้า ทีอ่ ยู่กบั หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายใต้เงือ่ นไขดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่อการประสานงานในกิจกรรมดังต่อไปนี้
1.1 การประสานงานเพื่อ ดาเนินกิจกรรมอันเกี่ยวกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย
อาทิเ ช่ น การจัด หนัง สือ ท าเนี ย บ การประสานงานในทางการค้า ระหว่ า งผู ป้ ระกอบการค้า หรื อ
กับ ทางราชการหรื อ ให้ค าปรึ ก ษาและข้อ แนะน าต่ า ง ๆ แก่ ส มาชิ ก เกี่ ย วกับ การค้า อุต สาหกรรม
เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ หรือ กิจกรรมเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ของหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับบุคคลภายนอก เป็ นต้น
1.2 การดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก อาทิเช่น การจัดเก็บค่าบารุงสมาชิก การต่ออายุความเป็ น
สมาชิก การประชุมสมาชิก การจัดเก็บค่าบริการ เป็ นต้น
1.3 การปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขเพือ่ ดาเนินการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ทีใ่ ช้ประกอบกิจกรรมทางการค้าระหว่าง
ประเทศ อาทิ เ ช่ น การออกหนัง สื อ รับ รองแหล่ ง ก าเนิ ด สิ น ค้า กา รรับ รองเอกสารทางการค้า
การออกเอกสาร ATA CARNET การออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า เป็ นต้น
1.4 การประสานงานระหว่างคณะกรรมการและหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดทาหนังสือทาเนียบ
รายชื่อ
1.5 การบริหารจัดงานทรัพยากรบุคคล ที่มสี ถานะเป็ นลูกจ้างหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
อาทิเช่น สัญญาจ้างแรงงาน แฟ้ มประวัตพิ นักงาน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าโดยตรง
หรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล เพศ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน เดือน ปี เกิด รูปถ่าย ประวัตสิ ่วนบุคคล อาทิเช่น ข้อมูล
การศึกษา เป็ นต้น
2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดาเนินการ
จัดเก็บตามกรอบเวลาในการดารงสถานะในการเป็ นกรรมการ สมาชิก ผูใ้ ช้บริการ ผูแ้ ทนหอการค้าจังหวัด และลูกจ้าง หรือ
จัดเก็บไว้ไม่เกินห้าปี สาหรับผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลไว้แก่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพือ่ ประโยชน์ของตน
3. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ การเปิ ดเผยข้อมูลจะกระทาเพื่อเฉพาะตามวัตถุประสงค์
ตาม 1. ข้างต้น หรือตามหมายเรียกคาสัง่ ของศาล หรือคาสัง่ ของเจ้าพนักงานทีม่ อี านาจตามกฎหมายเท่านัน้
4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิดงั ต่อไปนี้
4.1 ขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตนได้
4.2 ขอให้เปิ ดเผยได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทีต่ นไม่ได้ให้ความยินยอมได้

-24.3 แจ้งให้ดาเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
4.4 คัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุ ญาตให้เก็บได้
โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมือ่ ใดก็ได้
4.5 ขอให้ทาลาย หรือทาให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้
4.6 เพิกถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้
5. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ท่ี เลขที่ 150 ถนน
ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทรศัพท์ : 0 2018 6888 E-Mail : tcc@thaichamber.org
อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกาหนดและเงือ่ นไขในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุ
ไว้ดา้ นบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว

(ลงชื่อ) ..........................................................................
(........................................................................)
ผูใ้ ห้ความยินยอม
วันที.่ .............เดือน.......................พ.ศ.................
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