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มูลนิธิอายิโนะโมะโต'ะ ได�จัดทํานโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลน้ีข้ึน เพ่ือแจ�งให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมของมูลนิธิอายิโนะโมะโต+ะ
ทราบถึงแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิอายิโนะโมะโต+ะ ในการเก็บรวบรวม ใช� เป1ดเผย และการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรม 
ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของผู�ร�วมกิจกรรมในฐานะเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ดังน้ี  
1. คําจํากัดความ 
 “มูลนิธิฯ ” หมายถึง มูลนิธิอายิโนะโมะโต+ะ 
 “PDPA” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 “Privacy Note”  หมายถึง นโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลฉบับน้ี 
 “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา 
 “ข�อมูลส�วนบุคคล” หมายถึง ข�อมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําให�สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได� ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม แต�ไม�รวมถึงข�อมูล
ของผู�ถึงแก�กรรม 
 “ผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป1ดเผยข�อมูล
ส�วนบุคคล (ในท่ีน้ีหมายถึง มูลนิธิฯ ) 
 “ผู�ร�วมกิจกรรม” หมายถึง ผู�ขอรับทุนการศึกษา ผู�ได�รับทุนการศึกษาจากมลูนิธิฯ  บิดามารดา/ผู�ปกครองของบุคคลดงักล�าว อาจารยB/
บุคลากรของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคมวิชาชีพ หน�วยงานราชการ หรือ องคBกรความรู�  บุคคลท่ีขายสินค�าหรือให�บริการแก�
มูลนิธิฯ  บุคคลท่ีสมัครร�วมโครงการ/กิจกรรมใดๆ บุคคลท่ีได�เข�าร�วมโครงการ/กิจกรรมใดๆ กับมูลนิธิฯ  ตลอดจนบุคคลท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง
กับโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิฯ   
 

2. ข	อมูลส�วนบุคคลท่ีมลูนิธิฯ  เกบ็รวบรวม ใช	 หรือเป:ดเผย ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บฯ 
2.1 ข	อมูลส�วนบุคคล ท้ังน้ีในแต�ละประเภทโครงการ/กิจกรรม อาจมีการจัดเก็บข�อมลูส�วนบุคคลท่ีแตกต�างกันออกไป แต�ข�อมลูจะอยู�ใน
ขอบเขตตามประเภท ดังน้ี 
      1) ด	านโรงอาหารและโภชนาการ 

 ข�อมูลส�วนตัว ได�แก� ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล�น เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากร
เพศ วันเดือนปFเกิด อายุ ศาสนา เช้ือชาติ/สัญชาติ ข�อมูลสุขภาพ/ภาวะโภชนาการ ฯลฯ 
 ข�อมูลการติดต�อ ได�แก� ท่ีอยู�ทางไปรษณียB หมายเลขโทรศัพทB/มือถือ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู�อีเมล (email)  ช่ือบัญชีไลนB/ 
เฟซบุ+ก/สื่อสังคมออนไลนB และข�อมูลของบุคคลท่ีสามารถติดต�อได�ในกรณีฉุกเฉิน 
 ข�อมูลการศึกษา ได�แก� ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ทักษะ ประวัติการฝOกอบรม/ฝOกงาน/โครงการแลกเปลี่ยน  
 ข�อมูลการทํางาน/การจ�างงาน ได�แก� ท่ีอยู�/สถานท่ีทํางาน บัตรข�าราชการ ข�อมูลการทํางาน ตําแหน�ง อายุการทํางาน ข�อมูล
งานวิจัย/โครงการ 
 ข�อมูลภาพบุคคล/ภาพถ�าย และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอ ได�แก� ข�อมูลภาพบุคคล ภาพถ�าย ภาพเคลื่อนไหว/วีดีโอท่ีมอบ
ให�กับมูลนิธิฯ  และท่ีเกิดข้ึนในระหว�างช�วงเวลาท่ีร�วมกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิฯ  
 ข�อมูลใดๆ ท่ีเปPนข�อมลูส�วนบุคคลภายใต� PDPA  
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2. ข	อมูลส�วนบุคคลท่ีมลูนิธิฯ  เกบ็รวบรวม ใช	 หรือเป:ดเผย ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บฯ (ต�อ) 
      2) ด	านการศึกษาและสาธารณกุศลอ่ืนๆ  

 ข�อมูลส�วนตัว ได�แก� ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล�น เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากร 
เพศ วันเดือนปFเกิด อายุ ศาสนา เช้ือชาติ/สัญชาติ สถานภาพสมรส  สถานภาพทางทหาร ข�อมูลสุขภาพ/ภาวะโภชนาการ เลขท่ี
ใบอนุญาตขับข่ียานพาหนะ ลายน้ิวมือ/ภาพสแกนใบหน�า/ม�านตา ประวัติอาชญากรรม ฯลฯ  
 ข�อมูลการติดต�อ ได�แก� ท่ีอยู�ทางไปรษณียB หมายเลขโทรศัพทB/มือถือ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู�อีเมล (email)  ช่ือบัญชีไลนB/
เฟซบุ+ค/สื่อสังคมออนไลนB และข�อมูลของบุคคลท่ีสามารถติดต�อได�ในกรณีฉุกเฉิน 
 ข�อมูลการศึกษา ได�แก� ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ทักษะความสามารถพิเศษ ประวัติการฝOกอบรม/ฝOกงาน/โครงการ
แลกเปลี่ยน และรางวัลท่ีได�รับ  
 ข�อมูลการทํางาน/การจ�างงาน ได�แก� ท่ีอยู�/สถานท่ีทํางาน ข�อมูลการทํางาน ตําแหน�ง อายุการทํางาน ข�อมูลงานวิจัย/โครงการ 
และผลงานท่ีได�ตีพิมพB 
 ข�อมูลครอบครัว ได�แก� สถานภาพครอบครัว ข�อมูลของบิดา-มารดา ผู�อุปการะ ผู�ปกครอง และพ่ีน�องร�วมบิดา-มารดา  
 ข�อมูลการเงิน ได�แก� รายได� การทํางานพิเศษ รายรับ–รายจ�ายของผู�สมัคร บิดา-มารดา ผู�ปกครอง และผู�อุปการะ รวมท้ัง
ข�อมูลการได�รับทุน และ การกู�ยืมเพ่ือการศึกษาฯ 
 ข�อมูลและบทความท่ีเขียนข้ึน ได�แก� แนวความคิด ทัศนคติ ภูมิหลังหรือประสบการณB แผนการศึกษา ความสนใจต�อ
สถาบันการศึกษา ข�อคิดเห็น และรายงานอ่ืนๆ 
 ข�อมูลภาพบุคคล/ภาพถ�าย หรือ ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอ ได�แก� ข�อมูลภาพบุคคล ภาพถ�าย ภาพเคลื่อนไหว/วีดีโอท่ีมอบให�กับ
มูลนิธิฯ  และท่ีเกิดข้ึนในระหว�างช�วงเวลาท่ีร�วมกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิฯ  
 ข�อมูลใดๆ ท่ีเปPนข�อมลูส�วนบุคคลภายใต� PDPA  
 

3) ด	านประชาสัมพันธEและการสือ่สาร 
 ข�อมูลส�วนตัว ได�แก� ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล�น เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากร
เพศ วันเดือนปFเกิด อายุ ศาสนา เช้ือชาติ/สัญชาติ ฯลฯ 
 ข�อมูลการติดต�อ ได�แก� ท่ีอยู�ทางไปรษณียB หมายเลขโทรศัพทB/มือถือ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู�อีเมล (email)  ช่ือบัญชีไลนB/ 
เฟซบุ+ก/สื่อสังคมออนไลนB และข�อมูลของบุคคลท่ีสามารถติดต�อได�ในกรณีฉุกเฉิน 
 ข�อมูลการศึกษา ได�แก� ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ทักษะความสามารถพิเศษ ประวัติการฝOกอบรม/ฝOกงาน/โครงการ
แลกเปลี่ยน และรางวัลท่ีได�รับ 
 ข�อมูลการทํางาน/การจ�างงาน ได�แก� ท่ีอยู�/สถานท่ีทํางาน ข�อมูลการทํางาน ตําแหน�ง อายุการทํางาน ข�อมูลงานวิจัย/โครงการ 
และผลงานท่ีได�ตีพิมพB 
 ข�อมูลและบทความท่ีเขียนข้ึน ได�แก� แนวความคิด ทัศนคติ ภูมิหลังหรือประสบการณB ความสนใจ ข�อคิดเห็น และรายงานอ่ืนๆ 
 ข�อมูลภาพบุคคล/ภาพถ�าย หรือ ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอ ได�แก� ข�อมูลภาพบุคคล ภาพถ�าย ภาพเคลื่อนไหว/วีดีโอท่ีมอบให�กับ
มูลนิธิฯ  และท่ีเกิดข้ึนในระหว�างช�วงเวลาท่ีร�วมกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิฯ  
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2. ข	อมูลส�วนบุคคลท่ีมลูนิธิฯ  เกบ็รวบรวม ใช	 หรือเป:ดเผย ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บฯ (ต�อ) 
3) ด	านประชาสัมพันธEและการสือ่สาร (ต�อ) 

 ข�อมูลทางเทคนิค ได�แก� ข�อมูลจาก Google Analytics หมายเลขระบุตําแหน�งคอมพิวเตอรB (IP Address) ข�อมูลการเข�าระบบ 
ข�อมูลการใช�งาน และ การตั้งค�า (log) ข�อมูล อายุ เพศ พฤติกรรมการใช�งาน ความสนใจของบุคคลท่ีมีต�อบริการต�างๆ รวมถึง
การได�รับข�อมูลส�วนบุคคลมาจากบุคคลท่ีสาม อาทิ บัญชีไลนB/เฟซบุ+ก/สื่อสังคมออนไลนB และผู�ให�บริการในระบบออนไลนB เช�น 
Google เปPนต�น โดยได�รับข�อมูลเมื่อท�านสมัครระบบหรือเข�าใช�งานระบบผ�านช�องทางของบุคคลท่ีสาม 
 ข�อมูลใดๆ ท่ีเปPนข�อมลูส�วนบุคคลภายใต� PDPA  
 

2.2 ระยะเวลา 
(1) มูลนิธิฯ จะเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรมไว�ตามระยะเวลาท่ีจําเปPน ตลอดระยะเวลาท่ีผู�ร�วมกิจกรรมเปPนผู�ร�วม

โครงการ/กิจกรรมกับมลูนิธิฯ และเก็บรักษาไว�ต�อไปภายหลังจากน้ันเปPนระยะเวลา 10 ปF เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคBตาม
ประเภทข�อมูลส�วนบุคคลแต�ละประเภท เว�นแต�กฎหมายจะอนุญาตให�มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน หากมีกฎหมาย
กําหนดหรืออนุญาตไว� รวมท้ังจัดเก็บไว�เพ่ือวัตถุประสงคBในการพิสจูนBหรือตรวจสอบหากมีข�อพิพาทเกิดข้ึน ท้ังน้ี ภายในอายุ
ความสูงสดุตามกฎหมาย เช�น ไม�เกิน 10 ปF นับแต�วันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง 

(2) มูลนิธิฯ  จะลบหรือทําลายข�อมลูส�วนบุคคล หรือทําให�เปPนข�อมลูท่ีไม�สามารถระบุถึงตัวตนของผู�ร�วมกิจกรรมได� เมื่อหมดความ
จําเปPนหรือสิ้นสดุระยะเวลาดังกล�าว โดยในกรณีท่ีเปPนข�อมูลส�วนบุคคลท่ีไม�ผ�านการพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรม มลูนิธิฯ  
จะลบหรือทําลายข�อมูลส�วนบุคคล ภายในระยะเวลา 1 ปF นับจากวันสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา 

 
3. วัตถุประสงคEในการเก็บรวบรวม ใช	 หรือเป:ดเผยข	อมูลส�วนบุคคล 

มูลนิธิฯ  จะเก็บรวบรวม ใช� และเป1ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรม เท�าท่ีจําเปPนแก�การดําเนินงานภายใต�วัตถุประสงคB
ของมูลนิธิฯ  เช�น การดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต�างๆ ซ่ึงอาจมีข้ันตอนดําเนินงานท่ีแตกต�างกันออกไป  การพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลและบุคลากรท่ีเข�าร�วมโครงการ/กิจกรรม การสื่อสารข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ/กิจกรรม หรือ การประชาสัมพันธB
ของมูลนิธิฯ  การจัดซ้ือจัดจ�าง การปฏิบัติตามสัญญาท่ีผู�ร�วมกิจกรรมเปPนคู�สัญญากับมูลนิธิฯ  การจําเปPนเพ่ือประโยชนBโดยชอบด�วย
กฎหมายของมูลนิธิฯ  บุคคล หรือนิติบุคคลใด การปฏิบัติตามกฎหมาย การปdองกันหรือระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล การทําธุรกรรมทางการเงิน การประกอบกิจการของมูลนิธิฯ  การติดต�อประสานงานในเรื่องต�างๆ ตลอดจนการร�วมกิจกรรมของ
มูลนิธิฯ   

 
 4. กรณีท่ีผู	ร�วมกิจกรรมต	องให	ข	อมูลส�วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา และผลกระทบท่ีเปKนไปได	จากการไม�ให	ข	อมูล
ส�วนบุคคล 

มูลนิธิฯ  อาจขอให�ผู�ร�วมกิจกรรมเป1ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรมแก�มูลนิธิฯ  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนBในการปฏิบัติตาม
สัญญาระหว�างกัน หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เช�น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายปdองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เปPนต�น ซ่ึงหากผู�ร�วมกิจกรรมไม�ให�ข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าว ผู�ร�วมกิจกรรมอาจไม�สามารถเปPนผู�ร�วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ   หรือมูลนิธิฯ  
อาจไม�สามารถปฏิบัติตามสัญญากับผู�ร�วมกิจกรรมได� หรือมูลนิธิฯ  อาจไม�สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล�าวได� เปPนต�น  
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 5. ประเภทของบุคคลหรือหน�วยงานซ่ึงมูลนิธิฯ  อาจต	องเป:ดเผยข	อมูลส�วนบุคคลของผู	ร�วมกิจกรรมให	บุคคลหรือหน�วยงาน
ดังกล�าว 

(1) มูลนิธิฯ  อาจมีความจําเปPนต�องส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรมไปยังหน�วยงาน หรือ องคBกรท่ีดําเนินการกิจกรรม
ร�วมกันกับมูลนิธิฯ  ท่ีต�างประเทศ หรือไปยังผู�รับข�อมูลอ่ืนซ่ึงเปPนส�วนหน่ึงของการดําเนินกิจการตามปกตขิองมูลนิธิฯ  รวมท้ังการส�ง
หรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลไปเก็บไว�บนเซิฟเวอรB/คลาวดB (server/cloud) ในต�างประเทศ 
(2) มูลนิธิฯ  อาจมีความจําเปPนต�องส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรมไปยังไปยังหน�วยงาน หรือ องคBกรท่ีดําเนินการ
กิจกรรมร�วมกันกับมลูนิธิฯ  ในประเทศไทย หรือไปยังผู�รับข�อมลูอ่ืนซ่ึงเปPนส�วนหน่ึงของการดําเนินกิจการตามปกติของมูลนิธิฯ  
รวมท้ังการส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลไปเก็บไว�บนเซิฟเวอรB/คลาวดB (server/cloud) ในประเทศไทย 
(2) มูลนิธิฯ  อาจเป1ดเผยข�อมลูส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรม ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายกําหนด เช�น การเป1ดเผยข�อมูลต�อหน�วยงานของรัฐ 
และองคBกรท่ีเก่ียวข�อง การเป1ดเผยต�อผู�ตรวจสอบภายนอก เช�น ผู�ตรวจสอบบัญชี ผู�ตรวจสอบกิจการ ฯลฯ การเป1ดเผยเน่ืองจากมี
การดําเนินคดีตามกฎหมาย เปPนต�น  
(4) มูลนิธิฯ  อาจเป1ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรม ท้ังน้ี เปPนไปเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธBโครงการ/กิจกรรมของ
มูลนิธิฯ  ผ�านสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนB เว็บไซตB และสื่อในช�องทางอ่ืนๆ เพ่ือให�สาธารณชนรับทราบโครงการ/กิจกรรม 

 
6. สิทธิของผู	ร�วมกิจกรรมตาม PDPA 

 ผู�ร�วมกิจกรรมในฐานะเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล มสีิทธิตาม PDPA ดังน้ี 
(1) สิทธขิอเข	าถึงและรับสําเนาข	อมูลส�วนบุคคลของตน : ผู�ร�วมกิจกรรมมีสิทธิขอเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรมท่ีอยู�
ในความรับผดิชอบของมูลนิธิฯ  และขอให�มูลนิธิฯ  ทําสําเนาข�อมูลดังกล�าวให�แก�ผู�ร�วมกิจกรรม รวมถึงขอให�มูลนิธิฯ เป1ดเผยถึง
ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิฯ  ได�มา โดยไม�ต�องขอความยินยอมจากผู�ร�วมกิจกรรม (ถ�ามี)  
(2) สิทธขิอคัดค	าน : ผู�ร�วมกิจกรรมมสีิทธิขอคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป1ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรมในเวลาใด
ก็ได� ท้ังน้ี ตามท่ี PDPA กําหนด 
(3) สิทธขิอให	ลบหรือทําลายข	อมูล : ผู�ร�วมกิจกรรมมสีิทธิขอลบหรือทําลายข�อมลูส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรม หรือทําให�ข�อมูล
ส�วนบุคคลเปPนข�อมูลท่ีไม�สามารถระบุตัวผู�ร�วมกิจกรรมได� หากมลูนิธิฯ  หมดความจําเปPนในการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป1ดเผยแล�ว 
หรือเมื่อผู�ร�วมกิจกรรมได�ใช�สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช�สิทธิขอคัดค�านแล�ว หรือเมื่อข�อมลูส�วนบุคคลได�ถูกเก็บรวบรวม ใช� หรือ
เป1ดเผยไม�ชอบด�วย PDPA 
(4) สิทธขิอให	ระงับการใช	ข	อมลู : ผู�ร�วมกิจกรรมมีสิทธิขอให�ระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคล ตามท่ี PDPA กําหนด เช�น เมื่อมลูนิธิฯ  
อยู�ในระหว�างการตรวจสอบความเปPนปiจจุบันหรือสมบูรณBของข�อมูลส�วนบุคคล หรือเปPนข�อมลูส�วนบุคคลได�ถูกเก็บรวบรวม ใช� หรือ
เป1ดเผยไม�ชอบด�วย PDPA หรือมลูนิธิฯ  หมดความจําเปPนในการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป1ดเผยแล�ว เปPนต�น 
(5) สิทธขิอให	แก	ไขข	อมูล : ผู�ร�วมกิจกรรมมสีิทธิขอแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรมให�ถูกต�อง เปPนปiจจุบัน สมบูรณB และ
ไม�ก�อให�เกิดความเข�าใจผิด โดยสามารถส�งคําร�องมายังมลูนิธิฯ  และจะยึดข�อมลูท่ีท�านได�แก�ไขครั้งล�าสดุเปPนข�อมูลปiจจุบัน 
(6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  : ผู�ร�วมกิจกรรมมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมตามท่ี PDPA กําหนด อย�างไรก็การเพิกถอน
ความยินยอมอาจส�งผลกระทบกับผู�ร�วมกิจกรรมได� ดังน้ันผู�ร�วมกิจกรรมควรศึกษาถึงผลกระทบก�อนท่ีจะเพิกถอนความยินยอม  
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6. สิทธิของผู	ร�วมกิจกรรมตาม PDPA (ต�อ) 
(6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (ต�อ) 
โดยหากท�านเพิกถอนความยินยอม มูลนธิิฯ จําเปKนต	องระงับสิทธิของท�าน ดังนี้  
  สิทธิในการเข�าถึงและใช�บริการ สทิธิการรับข�อมูล สิทธิการสมัครและเข�าร�วมโครงการ/กิจกรรมท่ีมลูนิธิฯ จัดให�โดยไม�มี
ค�าใช�จ�าย สิทธิในการรับงบประมาณ  สิทธิการรบัการสนันสนุนในโครงการ/กิจกรรมต�างๆ ของท�านและหน�วยงานท่ีท�านสังกัด สิทธิ
การรับทุนการศึกษาและการเปPนนักศึกษาทุน  รวมท้ังสิทธิการรับรางวัล/รับการบริจาค จากมลูนิธิฯ ในทุกกรณ ี
(7) สิทธิร	องเรียน : ผู�ร�วมกิจกรรมมีสิทธิร�องเรียนต�อผู�มีอํานาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง หากผู�ร�วมกิจกรรมเช่ือว�าการเก็บรวบรวม 
ใช� และ/หรือเป1ดเผยข�อมลูส�วนบุคคลของผู�ร�วมกิจกรรมเปPนการกระทําในลักษณะท่ีฝjาฝkนหรือไม�ปฏบัิติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

 
7. กรณีมีการเก็บข	อมูลส�วนบุคคลผ�าน คุกกี้ (Cookies) 
คุกกี้ (Cookies) คืออะไร 

คุกก้ี (Cookies) คือ text files ท่ีอยู�ในคอมพิวเตอรBของท�านท่ีใช�เพ่ือจัดเก็บรายละเอียดข�อมูล log การใช�งาน อินเทอรBเน็ต 
ของท�าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม เว็บไซตB (website) ของท�าน ท�านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมของ คุกก้ี (Cookies) ได�จาก
https://www.allaboutคุกก้ี (Cookies).org/ 
มูลนิธิฯ  ใช	 คุกกี้ (Cookies) อย�างไร? 

มูลนิธิฯ  อาจเก็บข�อมูลการเข�าเยี่ยมชม เว็บไซตB (website) จากผู�เข�าเยี่ยมชมทุกรายผ�าน คุกก้ี (Cookies) หรือ เทคโนโลยีท่ี
ใกล�เคียง และจะใช� คุกก้ี (Cookies) เพ่ือประโยชนB ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข�าถึงบริการของมูลนิธิฯ  ผ�าน อินเทอรBเน็ต รวมถึง
พัฒนาประสิทธิภาพในการใช�งานบริการของมูลนิธิฯ  
 

ประเภทของคุกกี้ (Cookies) ท่ีมูลนิธิฯ  ใช	? 
มูลนิธิฯ ใช� คุกก้ี (Cookies) ดังต�อไปน้ี สําหรับเว็บไซตB (website) ของมูลนิธิฯ  
1. คุกก้ีเซสชัน - เป�นไฟล�คุกก้ีช่ัวคราวซ่ึงจะถูกลบเมื่อคุณป%ดเบราว�เซอร� 
2. คุกก้ีถาวร - ไฟล�เหล)าน้ีจะอยู)ในโฟลเดอร�ย)อยของเบราว�เซอร�ของคุณจนกว)าคุณจะลบออกด.วยตนเองหรือเบราว�เซอร�ของคุณจะลบ
ออกตามระยะเวลาท่ีมีอยู)ในไฟล�ของคุกก้ีถาวร 
 การปฏิเสธท่ีจะยอมรับคุกก้ี สามารถทําได.โดยเปลี่ยนการตั้งค)าเบราว�เซอร� ซ่ึงอาจทําให.ท)านไม)สามารถเข.าถึง เว็บไซต� 
(website) และ/หรือบริการของมูลนิธิฯ  ได.อย)างสมบูรณ� 
 
8. การทบทวนและปรับปรุงการจัดการข	อมูลส�วนบุคคล 
  มูลนิธิฯ  อาจแก�ไขปรับปรุงนโยบายน้ีเพ่ือให�สอดคล�องกับการตีความ การบังคับใช� และการเปลี่ยนแปลง PDPA โดยหน�วยงาน
ของรัฐ (ถ�ามี) ในอนาคต 
 
9. ความยินยอม 

หากในการท่ีมูลนิธิฯ  เก็บรวบรวม ใช� หรือเป1ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลใดของผู�ร�วมกิจกรรม มูลนิธิฯ  ต�องได�รับความยินยอมจาก
ผู�ร�วมกิจกรรมตาม PDPA มูลนิธิฯ  จะขอความยินยอมจากผู�ร�วมกิจกรรมให�ถูกต�องตาม PDPA ด�วย 
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10. ข	อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ  สถานท่ีติดต�อ และวิธีการติดต�อ 
ผู�ร�วมกิจกรรมในฐานะเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล สามารถขอใช�สิทธิตามข�อ 6 (1)-(6) ข�างต�นได� โดยยื่นคําร�องขอใช�สิทธิต�อ 

มูลนิธิฯ  ตามแบบฟอรEมท่ีมูลนิธิฯ  กําหนด ไปยังเจ�าหน�าท่ีข�อมูลส�วนบุคคลของมูลนิธิฯ  (“Data Officer”) ตามท่ีปรากฏด�านล�างน้ี  
 

อน่ึง หากในอนาคต เปPนท่ีชัดเจนว�ามูลนิธิฯ  ต�องจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลตาม PDPA (“Data Protection 
Officer” หรือ “DPO”) ด�วย มูลนิธิฯ  จะแต�งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปPน DPO ต�อไป 

 

เจ	าหน	าท่ีข	อมลูส�วนบุคคล  (Personal Data Officer) แบ�งตามประเภทของโครงการ/กิจกรรม ตามข�อมูลด�านล�าง 
     - โครงการด�านโรงอาหารและโภชนาการ :         คุณช�อทิพ  จิรชัยรัตนสิน  โทรศัพทB 0-2247-7000 ต�อ 1590 
- โครงการด�านการศึกษาและสาธารณกุศลอ่ืนๆ :    คุณภวันนี  ศรีนุ�น             โทรศัพทB 0-2247-7000 ต�อ 1569 
- งานด�านการประชาสัมพันธBและการสื่อสาร :        คุณสุรพงษB  สิงหBธวัช        โทรศัพทB 0-2247-7000 ต�อ 1104 

โดยการติดต�อผ�านช�องทางการสื่อสาร ดังต�อไปนี้ 
 ทางไปรษณยีB: มูลนธิิอายิโนะโมะโต'ะ เลขท่ี 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
 ทางไปรษณยีBอิเล็กทรอนิกสB: ตดิต�ออีเมล (email address) : ajtfoundation@gmail.com 
 ยื่นด�วยตัวเอง: มลูนิธิอายิโนะโมะโต'ะ เลขท่ี 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 
นโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลน้ี ให�มีผลตั้งแต�วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 เปPนต�นไป 

 
 
 

ลงช่ือ………………………………………….. 
        (นายสุรเดช เธียไพรัตนB) 
          รองประธานกรรมการ 
          มูลนิธิอายิโนะโมะโต+ะ 

วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 
 


