นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Note)
มูลนิธิอายิโนะโมะโต'ะ ไดจัดทํานโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อแจงใหผูเขารวมกิจกรรมของมูลนิธิอายิโนะโมะโต+ะ
ทราบถึงแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิอายิโนะโมะโต+ะ ในการเก็บรวบรวม ใช เป1ดเผย และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรม
ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของผูรวมกิจกรรมในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
ดังนี้
1. คําจํากัดความ
 “มูลนิธิฯ ” หมายถึง มูลนิธิอายิโนะโมะโต+ะ
 “PDPA” หมายถึง พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
 “Privacy Note” หมายถึง นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้
 “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา
 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูล
ของผูถึงแกกรรม
 “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเป1ดเผยขอมูล
สวนบุคคล (ในที่นี้หมายถึง มูลนิธิฯ )
 “ผูรวมกิจกรรม” หมายถึง ผูขอรับทุนการศึกษา ผูไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ บิดามารดา/ผูปกครองของบุคคลดังกลาว อาจารยB/
บุคลากรของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคมวิชาชีพ หนวยงานราชการ หรือ องคBกรความรู บุคคลที่ขายสินคาหรือใหบริการแก
มูลนิธิฯ บุคคลที่สมัครรวมโครงการ/กิจกรรมใดๆ บุคคลที่ไดเขารวมโครงการ/กิจกรรมใดๆ กับมูลนิธิฯ ตลอดจนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ
กับโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิฯ
2. ขอมูลสวนบุคคลที่มลู นิธิฯ เก็บรวบรวม ใช หรือเป:ดเผย ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บฯ
2.1 ขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ในแตละประเภทโครงการ/กิจกรรม อาจมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกันออกไป แตขอมูลจะอยูใน
ขอบเขตตามประเภท ดังนี้
1) ดานโรงอาหารและโภชนาการ
 ขอมูลสวนตัว ไดแก ชื่อ-นามสกุล ชื่อเลน เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
เพศ วันเดือนปFเกิด อายุ ศาสนา เชื้อชาติ/สัญชาติ ขอมูลสุขภาพ/ภาวะโภชนาการ ฯลฯ
 ขอมู ล การติ ด ตอ ไดแก ที่ อยู ทางไปรษณี ยB หมายเลขโทรศั พทB /มื อถื อ หมายเลขโทรสาร ที่ อยู อี เ มล (email) ชื่ อบั ญ ชีไ ลนB/
เฟซบุ+ก/สื่อสังคมออนไลนB และขอมูลของบุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
 ขอมูลการศึกษา ไดแก ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ทักษะ ประวัติการฝOกอบรม/ฝOกงาน/โครงการแลกเปลี่ยน
 ขอมูลการทํางาน/การจางงาน ไดแก ที่อยู/สถานที่ทํางาน บัตรขาราชการ ขอมูลการทํางาน ตําแหนง อายุการทํางาน ขอมูล
งานวิจัย/โครงการ
 ขอมูลภาพบุคคล/ภาพถาย และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอ ไดแก ขอมูลภาพบุคคล ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว/วีดีโอที่มอบ
ใหกับมูลนิธิฯ และที่เกิดขึ้นในระหวางชวงเวลาที่รวมกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิฯ
 ขอมูลใดๆ ที่เปPนขอมูลสวนบุคคลภายใต PDPA
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นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Note)
2. ขอมูลสวนบุคคลที่มลู นิธิฯ เก็บรวบรวม ใช หรือเป:ดเผย ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บฯ (ตอ)
2) ดานการศึกษาและสาธารณกุศลอื่นๆ
 ขอมูลสวนตัว ไดแก ชื่อ-นามสกุล ชื่อเลน เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
เพศ วันเดือนปFเกิด อายุ ศาสนา เชื้อชาติ/สัญชาติ สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ขอมูลสุขภาพ/ภาวะโภชนาการ เลขที่
ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ ลายนิ้วมือ/ภาพสแกนใบหนา/มานตา ประวัติอาชญากรรม ฯลฯ
 ขอมู ล การติ ด ตอ ไดแก ที่ อยู ทางไปรษณี ยB หมายเลขโทรศั พทB /มื อถื อ หมายเลขโทรสาร ที่ อยู อี เ มล (email) ชื่ อบั ญ ชีไ ลนB/
เฟซบุ+ค/สื่อสังคมออนไลนB และขอมูลของบุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
 ขอมู ล การศึ กษา ไดแก ประวั ติ การศึ กษา ผลการเรี ย น ทั กษะความสามารถพิ เ ศษ ประวั ติ การฝO กอบรม/ฝO กงาน/โครงการ
แลกเปลี่ยน และรางวัลที่ไดรับ
 ขอมูลการทํางาน/การจางงาน ไดแก ที่อยู/สถานที่ทํางาน ขอมูลการทํางาน ตําแหนง อายุการทํางาน ขอมูลงานวิจัย/โครงการ
และผลงานที่ไดตีพิมพB
 ขอมูลครอบครัว ไดแก สถานภาพครอบครัว ขอมูลของบิดา-มารดา ผูอุปการะ ผูปกครอง และพี่นองรวมบิดา-มารดา
 ขอมู ล การเงิ น ไดแก รายได การทํ า งานพิ เ ศษ รายรั บ–รายจายของผูสมั ค ร บิ ด า-มารดา ผู ปกครอง และผู อุ ปการะ รวมทั้ ง
ขอมูลการไดรับทุน และ การกูยืมเพื่อการศึกษาฯ
 ขอมู ล และบทความที่ เ ขี ย นขึ้ น ไดแก แนวความคิ ด ทั ศ นคติ ภู มิ ห ลั ง หรื อ ประสบการณB แผนการศึ ก ษา ความสนใจตอ
สถาบันการศึกษา ขอคิดเห็น และรายงานอื่นๆ
 ขอมูลภาพบุคคล/ภาพถาย หรือ ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอ ไดแก ขอมูลภาพบุคคล ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว/วีดีโอที่มอบใหกับ
มูลนิธิฯ และที่เกิดขึ้นในระหวางชวงเวลาที่รวมกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิฯ
 ขอมูลใดๆ ที่เปPนขอมูลสวนบุคคลภายใต PDPA
3) ดานประชาสัมพันธEและการสือ่ สาร
 ขอมูลสวนตัว ไดแก ชื่อ-นามสกุล ชื่อเลน เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
เพศ วันเดือนปFเกิด อายุ ศาสนา เชื้อชาติ/สัญชาติ ฯลฯ
 ขอมู ล การติ ด ตอ ไดแก ที่ อยู ทางไปรษณี ยB หมายเลขโทรศั พทB /มื อถื อ หมายเลขโทรสาร ที่ อยู อี เ มล (email) ชื่ อบั ญ ชีไ ลนB/
เฟซบุ+ก/สื่อสังคมออนไลนB และขอมูลของบุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
 ขอมู ล การศึ กษา ไดแก ประวั ติ การศึ กษา ผลการเรี ย น ทั กษะความสามารถพิ เ ศษ ประวั ติ การฝO กอบรม/ฝO กงาน/โครงการ
แลกเปลี่ยน และรางวัลที่ไดรับ
 ขอมูลการทํางาน/การจางงาน ไดแก ที่อยู/สถานที่ทํางาน ขอมูลการทํางาน ตําแหนง อายุการทํางาน ขอมูลงานวิจัย/โครงการ
และผลงานที่ไดตีพิมพB
 ขอมูลและบทความที่เขียนขึ้น ไดแก แนวความคิด ทัศนคติ ภูมิหลังหรือประสบการณB ความสนใจ ขอคิดเห็น และรายงานอื่นๆ
 ขอมูลภาพบุคคล/ภาพถาย หรือ ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอ ไดแก ขอมูลภาพบุคคล ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว/วีดีโอที่มอบใหกับ
มูลนิธิฯ และที่เกิดขึ้นในระหวางชวงเวลาที่รวมกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิฯ
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2. ขอมูลสวนบุคคลที่มลู นิธิฯ เก็บรวบรวม ใช หรือเป:ดเผย ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บฯ (ตอ)
3) ดานประชาสัมพันธEและการสือ่ สาร (ตอ)
 ขอมูลทางเทคนิค ไดแก ขอมูลจาก Google Analytics หมายเลขระบุตําแหนงคอมพิวเตอรB (IP Address) ขอมูลการเขาระบบ
ขอมูลการใชงาน และ การตั้งคา (log) ขอมูล อายุ เพศ พฤติกรรมการใชงาน ความสนใจของบุคคลที่มีตอบริการตางๆ รวมถึง
การไดรับขอมูลสวนบุคคลมาจากบุคคลที่สาม อาทิ บัญชีไลนB/เฟซบุ+ก/สื่อสังคมออนไลนB และผูใหบริการในระบบออนไลนB เชน
Google เปPนตน โดยไดรับขอมูลเมื่อทานสมัครระบบหรือเขาใชงานระบบผานชองทางของบุคคลที่สาม
 ขอมูลใดๆ ที่เปPนขอมูลสวนบุคคลภายใต PDPA
2.2 ระยะเวลา
(1) มูลนิธิฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรมไวตามระยะเวลาที่จําเปPน ตลอดระยะเวลาที่ผูรวมกิจกรรมเปPนผูรวม
โครงการ/กิจกรรมกับมูลนิธิฯ และเก็บรักษาไวตอไปภายหลังจากนั้นเปPนระยะเวลา 10 ปF เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคBตาม
ประเภทขอมูลสวนบุคคลแตละประเภท เวนแตกฎหมายจะอนุญาตใหมีระยะเวลาการเก็บรักษาทีน่ านขึ้น หากมีกฎหมาย
กําหนดหรืออนุญาตไว รวมทั้งจัดเก็บไวเพื่อวัตถุประสงคBในการพิสจู นBหรือตรวจสอบหากมีขอพิพาทเกิดขึ้น ทั้งนี้ ภายในอายุ
ความสูงสุดตามกฎหมาย เชน ไมเกิน 10 ปF นับแตวันที่สัญญาสิ้นสุดลง
(2) มูลนิธิฯ จะลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล หรือทําใหเปPนขอมูลที่ไมสามารถระบุถึงตัวตนของผูรวมกิจกรรมได เมื่อหมดความ
จําเปPนหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว โดยในกรณีที่เปPนขอมูลสวนบุคคลที่ไมผานการพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรม มูลนิธิฯ
จะลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล ภายในระยะเวลา 1 ปF นับจากวันสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา
3. วัตถุประสงคEในการเก็บรวบรวม ใช หรือเป:ดเผยขอมูลสวนบุคคล
มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวม ใช และเป1ดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรม เทาที่จําเปPนแกการดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคB
ของมูลนิธิฯ เชน การดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจมีขั้นตอนดําเนินงานที่แตกตางกันออกไป การพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลและบุคลากรที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม การสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการ/กิจกรรม หรือ การประชาสัมพันธB
ของมูลนิธิฯ การจัดซื้อจัดจาง การปฏิบัติตามสัญญาที่ผูรวมกิจกรรมเปPนคูสัญญากับมูลนิธิฯ การจําเปPนเพื่อประโยชนBโดยชอบดวย
กฎหมายของมูลนิธิฯ บุคคล หรือนิติบุคคลใด การปฏิบัติตามกฎหมาย การปdองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล การทําธุรกรรมทางการเงิน การประกอบกิจการของมูลนิธิฯ การติดตอประสานงานในเรื่องตางๆ ตลอดจนการรวมกิจกรรมของ
มูลนิธิฯ
4. กรณีที่ผูรวมกิจกรรมตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา และผลกระทบที่เปKนไปไดจากการไมใหขอมูล
สวนบุคคล
มูลนิธิฯ อาจขอใหผูรวมกิจกรรมเป1ดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรมแกมูลนิธิฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนBในการปฏิบัติตาม
สัญญาระหวางกัน หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายปdองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เปPนตน ซึ่งหากผูรวมกิจกรรมไมใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ผูรวมกิจกรรมอาจไมสามารถเปPนผูรวมกิจกรรมของมูลนิธิฯ หรือมูลนิธิฯ
อาจไมสามารถปฏิบัติตามสัญญากับผูรวมกิจกรรมได หรือมูลนิธิฯ อาจไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวได เปPนตน
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5. ประเภทของบุคคลหรือหนวยงานซึ่งมูลนิธิฯ อาจตองเป:ดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรมใหบุคคลหรือหนวยงาน
ดังกลาว
(1) มูลนิธิฯ อาจมีความจําเปPนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรมไปยังหนวยงาน หรือ องคBกรที่ดําเนินการกิจกรรม
รวมกันกับมูลนิธิฯ ที่ตางประเทศ หรือไปยังผูรับขอมูลอื่นซึ่งเปPนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจการตามปกติของมูลนิธิฯ รวมทั้งการสง
หรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปเก็บไวบนเซิฟเวอรB/คลาวดB (server/cloud) ในตางประเทศ
(2) มูลนิธิฯ อาจมีความจําเปPนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรมไปยังไปยังหนวยงาน หรือ องคBกรที่ดําเนินการ
กิจกรรมรวมกันกับมูลนิธิฯ ในประเทศไทย หรือไปยังผูรับขอมูลอื่นซึ่งเปPนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจการตามปกติของมูลนิธิฯ
รวมทั้งการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปเก็บไวบนเซิฟเวอรB/คลาวดB (server/cloud) ในประเทศไทย
(2) มูลนิธิฯ อาจเป1ดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด เชน การเป1ดเผยขอมูลตอหนวยงานของรัฐ
และองคBกรที่เกี่ยวของ การเป1ดเผยตอผูตรวจสอบภายนอก เชน ผูตรวจสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ ฯลฯ การเป1ดเผยเนื่องจากมี
การดําเนินคดีตามกฎหมาย เปPนตน
(4) มูลนิธิฯ อาจเป1ดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรม ทั้งนี้ เปPนไปเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธBโครงการ/กิจกรรมของ
มูลนิธิฯ ผานสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนB เว็บไซตB และสื่อในชองทางอื่นๆ เพื่อใหสาธารณชนรับทราบโครงการ/กิจกรรม
6. สิทธิของผูรวมกิจกรรมตาม PDPA
ผูรวมกิจกรรมในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิตาม PDPA ดังนี้
(1) สิทธิขอเขาถึงและรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลของตน : ผูรวมกิจกรรมมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรมที่อยู
ในความรับผิดชอบของมูลนิธิฯ และขอใหมูลนิธฯิ ทําสําเนาขอมูลดังกลาวใหแกผูรวมกิจกรรม รวมถึงขอใหมูลนิธิฯ เป1ดเผยถึง
ขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ไดมา โดยไมตองขอความยินยอมจากผูรวมกิจกรรม (ถามี)
(2) สิทธิขอคัดคาน : ผูรวมกิจกรรมมีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเป1ดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรมในเวลาใด
ก็ได ทั้งนี้ ตามที่ PDPA กําหนด
(3) สิทธิขอใหลบหรือทําลายขอมูล : ผูรวมกิจกรรมมีสิทธิขอลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรม หรือทําใหขอมูล
สวนบุคคลเปPนขอมูลทีไ่ มสามารถระบุตัวผูรวมกิจกรรมได หากมูลนิธิฯ หมดความจําเปPนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเป1ดเผยแลว
หรือเมื่อผูรวมกิจกรรมไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิขอคัดคานแลว หรือเมื่อขอมูลสวนบุคคลไดถูกเก็บรวบรวม ใช หรือ
เป1ดเผยไมชอบดวย PDPA
(4) สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล : ผูรวมกิจกรรมมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ตามที่ PDPA กําหนด เชน เมื่อมูลนิธิฯ
อยูในระหวางการตรวจสอบความเปPนปiจจุบันหรือสมบูรณBของขอมูลสวนบุคคล หรือเปPนขอมูลสวนบุคคลไดถูกเก็บรวบรวม ใช หรือ
เป1ดเผยไมชอบดวย PDPA หรือมูลนิธิฯ หมดความจําเปPนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเป1ดเผยแลว เปPนตน
(5) สิทธิขอใหแกไขขอมูล : ผูรวมกิจกรรมมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรมใหถูกตอง เปPนปiจจุบัน สมบูรณB และ
ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด โดยสามารถสงคํารองมายังมูลนิธิฯ และจะยึดขอมูลที่ทานไดแกไขครั้งลาสุดเปPนขอมูลปiจจุบัน
(6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : ผูรวมกิจกรรมมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมตามที่ PDPA กําหนด อยางไรก็การเพิกถอน
ความยินยอมอาจสงผลกระทบกับผูรวมกิจกรรมได ดังนั้นผูรวมกิจกรรมควรศึกษาถึงผลกระทบกอนทีจ่ ะเพิกถอนความยินยอม
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6. สิทธิของผูรวมกิจกรรมตาม PDPA (ตอ)
(6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (ตอ)
โดยหากทานเพิกถอนความยินยอม มูลนิธิฯ จําเปKนตองระงับสิทธิของทาน ดังนี้
สิทธิในการเขาถึงและใชบริการ สิทธิการรับขอมูล สิทธิการสมัครและเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มลู นิธิฯ จัดใหโดยไมมี
คาใชจาย สิทธิในการรับงบประมาณ สิทธิการรับการสนันสนุนในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของทานและหนวยงานที่ทานสังกัด สิทธิ
การรับทุนการศึกษาและการเปPนนักศึกษาทุน รวมทั้งสิทธิการรับรางวัล/รับการบริจาค จากมูลนิธิฯ ในทุกกรณี
(7) สิทธิรองเรียน : ผูรวมกิจกรรมมีสิทธิรองเรียนตอผูมีอํานาจตามกฎหมายที่เกีย่ วของ หากผูรวมกิจกรรมเชื่อวาการเก็บรวบรวม
ใช และ/หรือเป1ดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรวมกิจกรรมเปPนการกระทําในลักษณะทีฝ่ jาฝkนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
7. กรณีมีการเก็บขอมูลสวนบุคคลผาน คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) คืออะไร
คุกกี้ (Cookies) คือ text files ที่อยูในคอมพิวเตอรBของทานที่ใชเพื่อจัดเก็บรายละเอียดขอมูล log การใชงาน อินเทอรBเน็ต
ของทาน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม เว็บไซตB (website) ของทาน ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ คุกกี้ (Cookies) ไดจาก
https://www.allaboutคุกกี้ (Cookies).org/
มูลนิธิฯ ใช คุกกี้ (Cookies) อยางไร?
มูลนิธิฯ อาจเก็บขอมูลการเขาเยี่ยมชม เว็บไซตB (website) จากผูเขาเยี่ยมชมทุกรายผาน คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่
ใกลเคียง และจะใช คุกกี้ (Cookies) เพื่อประโยชนB ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเขาถึงบริการของมูลนิธิฯ ผาน อินเทอรBเน็ต รวมถึง
พัฒนาประสิทธิภาพในการใชงานบริการของมูลนิธิฯ
ประเภทของคุกกี้ (Cookies) ที่มูลนิธิฯ ใช?
มูลนิธิฯ ใช คุกกี้ (Cookies) ดังตอไปนี้ สําหรับเว็บไซตB (website) ของมูลนิธิฯ
1. คุกกี้เซสชัน - เปนไฟลคุกกี้ชั่วคราวซึ่งจะถูกลบเมื่อคุณป%ดเบราวเซอร
2. คุกกี้ถาวร - ไฟลเหล)านี้จะอยู)ในโฟลเดอรย)อยของเบราวเซอรของคุณจนกว)าคุณจะลบออกด.วยตนเองหรือเบราวเซอรของคุณจะลบ
ออกตามระยะเวลาที่มีอยู)ในไฟลของคุกกี้ถาวร
การปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ สามารถทําได.โดยเปลี่ยนการตั้งค)าเบราวเซอร ซึ่งอาจทําให.ท)านไม)สามารถเข.าถึง เว็บไซต
(website) และ/หรือบริการของมูลนิธิฯ ได.อย)างสมบูรณ
8. การทบทวนและปรับปรุงการจัดการขอมูลสวนบุคคล
มูลนิธิฯ อาจแกไขปรับปรุงนโยบายนี้เพื่อใหสอดคลองกับการตีความ การบังคับใช และการเปลี่ยนแปลง PDPA โดยหนวยงาน
ของรัฐ (ถามี) ในอนาคต
9. ความยินยอม
หากในการที่มูลนิธิฯ เก็บรวบรวม ใช หรือเป1ดเผยขอมูลสวนบุคคลใดของผูรวมกิจกรรม มูลนิธิฯ ตองไดรับความยินยอมจาก
ผูรวมกิจกรรมตาม PDPA มูลนิธิฯ จะขอความยินยอมจากผูรวมกิจกรรมใหถูกตองตาม PDPA ดวย
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10. ขอมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ สถานที่ติดตอ และวิธีการติดตอ
ผูรวมกิจกรรมในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล สามารถขอใชสิทธิตามขอ 6 (1)-(6) ขางตนได โดยยื่นคํารองขอใชสิทธิตอ
มูลนิธิฯ ตามแบบฟอรEมที่มูลนิธิฯ กําหนด ไปยังเจาหนาที่ขอมูลสวนบุคคลของมูลนิธิฯ (“Data Officer”) ตามที่ปรากฏดานลางนี้
อนึ่ง หากในอนาคต เปPนที่ชัดเจนวามูลนิธิฯ ตองจัดใหมีเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม PDPA (“Data Protection
Officer” หรือ “DPO”) ดวย มูลนิธิฯ จะแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปPน DPO ตอไป
เจาหนาที่ขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Officer) แบงตามประเภทของโครงการ/กิจกรรม ตามขอมูลดานลาง
- โครงการดานโรงอาหารและโภชนาการ :
คุณชอทิพ จิรชัยรัตนสิน โทรศัพทB 0-2247-7000 ตอ 1590
- โครงการดานการศึกษาและสาธารณกุศลอื่นๆ : คุณภวันนี ศรีนุน
โทรศัพทB 0-2247-7000 ตอ 1569
- งานดานการประชาสัมพันธBและการสื่อสาร :
คุณสุรพงษB สิงหBธวัช
โทรศัพทB 0-2247-7000 ตอ 1104
โดยการติดตอผานชองทางการสื่อสาร ดังตอไปนี้
 ทางไปรษณียB: มูลนิธิอายิโนะโมะโต'ะ เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ทางไปรษณียBอิเล็กทรอนิกสB: ติดตออีเมล (email address) : ajtfoundation@gmail.com
 ยื่นดวยตัวเอง: มูลนิธิอายิโนะโมะโต'ะ เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เปPนตนไป

ลงชื่อ…………………………………………..
(นายสุรเดช เธียไพรัตนB)
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิอายิโนะโมะโต+ะ
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
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แบบฟอรมขอความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) มูลนิธิอายิโนะโมะโต$ะ (“มูลนิธิ”) จึงขอความยินยอมจากทานในการเก็บ
รวบรวม ใชและเป+ดเผย (ถามี) ขอมูลสวนบุคคลของทาน ซึ่งมูลนิธิฯจําเป6นตองไดรับความยินยอมตาม PDPA เพือ่ วัตถุประสงค;และเป6นไปตามนโยบายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของมูลนิธิฯ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 (“นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) ทั้งนี้ นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังกลาวสามารถอานได
จากเว็บไซต;ของมูลนิธิฯ และ/หรือ ไดแนบมาดวยกับแบบฟอร;มขอความยินยอมนี้แลว
หากทานไดอานและทําความเขาใจในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลขางตนแลว โปรดลงนามและกรอกขอมูลดานลางนี้เพื่อเป6นการรับทราบและใหความ
ยินยอมของทานตาม PDPA ตอไป แตหากทานยังไมบรรลุนิติภาวะหรือครบ 20 ป-บริบูรณนั้น กอนการใหความยินยอมโปรดแจงรายละเอียดแกผูใชอํานาจ
ปกครอง (ผูปกครอง) ใหรับทราบ เพื่อดําเนินการขอความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครอง(ผูปกครอง) ดวย และทั้งนี้เจาของขอมูลยังมีสิทธิอื่น ๆ ตามขอบเขตที่
PDPA กําหนดไว
ขาพเจาไดอานและเขาใจในเนื้อหาของนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลแลว และตกลงใหความยินยอมแกมูลนิธิฯในการเก็บรวบรวม ใช และเป+ดเผยขอมูล
สวนบุคคล (แลวแตกรณี) ของขาพเจาตามที่ระบุไวในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
 ดานโรงอาหารและโภชนาการ
- ชื่อ-นามสกุล-ชือ่ เลน
- เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ผูเสียภาษี
- วันเดือนปGเกิด/อายุ
- ศาสนา
- ขอมูลสุขภาพและภาวะโภชนาการ
- ภาพบุคคล/ภาพถาย
- ทีอ่ ยูสําหรับติดตอ
- หมายเลขโทรศัพท;/มือถือ
- อีเมล
- ชื่อบัญชีไลน;/เฟซบุHค/สือ่ สังคมออนไลน;
- ขอมูลการศึกษา
- ขอมูลการทํางาน/การจางงาน
- อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................

- เพศ
- เชื้อชาติ/สัญชาติ
- ภาพเคลื่อนไหว-วิดโี อ
- หมายเลขโทรสาร
- ขอมูลติดตอเมือ่ ฉุกเฉิน

 ดานการศึกษาและอื่นๆ
- ชื่อ-นามสกุล-ชือ่ เลน
- วันเดือนปGเกิด/อายุ
- ขอมูลสุขภาพและภาวะโภชนาการ
- เลขที่ใบขออนุญาตขับขี่ยานพาหนะ
- ทีอ่ ยูสําหรับติดตอ
- อีเมล
- ขอมูลการศึกษา
- ขอมูลการเงิน
- ภาพเคลื่อนไหว-วิดโี อ

- เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ผูเสียภาษี
- เพศ
- ศาสนา
- เชื้อชาติ/สัญชาติ
- สถานภาพสมรส
- สถานภาพทางทหาร
- ลายนิ้วมือ/ภาพสแกนใบหนา/มานตา
- ประวัตอิ าชญากรรม
- หมายเลขโทรศัพท;/มือถือ
- หมายเลขโทรสาร
- ชื่อบัญชีไลน;/เฟซบุHค/สือ่ สังคมออนไลน;
- ขอมูลติดตอเมือ่ ฉุกเฉิน
- ขอมูลการทํางาน / การจางงาน
- ขอมูลครอบครัว
- ขอความและบทความทีเ่ ขียนให
- ภาพบุคคล/ภาพถาย
- อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................

 ดานประชาสัมพันธและการสื่อสาร
- ชื่อ-นามสกุล-ชือ่ เลน
- เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ผูเสียภาษี
- วันเดือนปGเกิด/อายุ
- ศาสนา
- ทีอ่ ยูสําหรับติดตอ
- หมายเลขโทรศัพท;/มือถือ
- อีเมล
- ชื่อบัญชีไลน;/เฟซบุHก/สื่อสังคมออนไลน;
- ขอมูลการศึกษา
- ขอมูลการทํางาน/การจางงาน
- ภาพบุคคล/ภาพถาย
- ภาพเคลื่อนไหว-วิดโี อ
- อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................

- เพศ
- เชื้อชาติ/สัญชาติ
- หมายเลขโทรสาร
- ขอมูลติดตอเมือ่ ฉุกเฉิน
- ขอความและบทความทีเ่ ขียนให
ขอมูลทางทคนิค

ลงชื่อ................................................................เจาของขอมูลสวนบุคคล
(...............................................................)
วันที่……………………………………
(สําหรับผูปกครอง/ผูแทน) กรณีเจาของขอมูลสวนบุคคลอายุนอยกวา 20 ป,
ลงชื่อ ……...............…….........……………....………
(……...............…….........……………....………......)
ผูปกครอง/ผูแทน

หากทานมีคาํ ถามเกีย่ วกับการใหความยินยอมนี้ กรุณาติดตอ เจาหนาที่ขอมูลสวนบุคคล ตามขอมูลดานลาง
- โครงการดานโรงอาหารและโภชนาการ :
คุณชอทิพ จิรชัยรัตนสิน โทรศํพท; 0-2247-7000 ตอ 1590
- โครงการดานการศึกษาและสาธารณกุศลอื่นๆ : คุณภวันนี ศรีนุน
โทรศํพท; 0-2247-7000 ตอ 1569
คุณสุรพงษ; สิงห;ธวัช
โทรศํพท; 0-2247-7000 ตอ 1104
- งานดานการประชาสัมพันธ;และการสื่อสาร :
โดยการติดตอผานชองทางการสื่อสาร ดังตอไปนี้
 ทางไปรษณีย;: มูลนิธิอายิโนะโมะโต$ะ เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ทางไปรษณีย;อิเล็กทรอนิกส;: ติดตออีเมล (email address) : ajtfoundation@gmail.com
 ยื่นดวยตัวเอง: มูลนิธิอายิโนะโมะโต$ะ เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

