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ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อ-ชื่อสกุล)..................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่............................................................ตกลงให้ความยินยอมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สหกรณ์” ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน
วัน เดือน ปีเกิ ด สถานภาพ ที่อยู่ อี เมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ การใช้บริก ารและการทาธุรกรรมต่าง ๆ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเครดิ ต
การบันทึกภาพ หรือเสียง รวมทั้งภาพเคลื่อนไหวกรณีเข้ามาติดต่อที่สานักงานของสหกรณ์ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุถึงตัวข้าพเจ้าได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ให้ไว้กับสหกรณ์ และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ การรักษาพยาบาล เป็นต้น ภายใต้ข้อกาหนดและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการจัดเก็บ
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์จ ะจัดเก็ บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบกระดาษ อิเล็ก ทรอนิก ส์ และอาจใช้บริก ารสารสนเทศของผู้ ให้บริการซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก เพื่อให้ดาเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดาเนินการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่สหกรณ์กาหนด
ระยะเวลาการจัดเก็บ
สหกรณ์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จาเป็นเพื่อการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บรวบรวม ครอบครอง
หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นใดจะได้กาหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล หรือ เป็นเวลา 10 ปี
หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้าและสหกรณ์สิ้นสุดลง หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือมาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติ
ตามที่กาหนดโดยหน่วยงานที่ควบคุม กากับดูแลสหกรณ์ เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(1) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการภายในของสหกรณ์ เมื่ อ ข้ า พเจ้ า มี ค วามประสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารหรื อ ท าธุ ร กรรมต่ า ง ๆ เช่ น
การสมัครสมาชิก การถือหุ้น การเปิดบัญชีเงินฝาก การขอสวัสดิการ การขอกู้เงิน หรือการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง
ต่าง ๆ ที่สหกรณ์กาหนด เป็นต้น
(2) เพื่อการตรวจสอบ ยืนยันตัวตน
(3) เพื่ อ การประมวลผลข้อ มู ล ได้ แ ก่ การปฏิ บั ติ ก ารใด ๆ กั บ ข้ อ มู ล ไม่ ว่ า จะเป็ น การเก็ บ รวบรวม การบั น ทึ ก การจั ดเรีย ง
การเก็บรักษา การแก้ไขเพิ่มเติม การใช้ การนากลับมาใช้ การเปิดเผย การพิมพ์ การทาให้เข้าถึง การลบ หรือการทาลายข้อมูล การจัดทาและ
การเปิดเผยรายงาน
(4) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของสหกรณ์ สนับสนุนการให้บริการ รวมถึงการบริหารจัดการภายใต้ การดาเนินงานของ
สหกรณ์
(5) เพื่อการกากับดูแล การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงิน ความสามารถในการชาระหนี้
(6) เพื่อการประเมินราคาและการทาประกันภัยหลักประกัน การทาประกันชีวิต หรือการทาประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
(7) เพื่อการจัดส่งเอกสาร หรือข้อมูลให้กับข้าพเจ้า
(8) เพื่อการติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชาระ

/2 ผลกระทบ...

2

ผลกระทบของการไม่ให้ข้อมูล
ข้าพเจ้าจาเป็นต้องให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สหกรณ์เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือดาเนินการตามคาร้องขอของ
ข้าพเจ้า กรณีข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการไม่ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทาให้
ข้าพเจ้าถูกจากัดหรือเสียสิทธิการให้บริการบางอย่างของข้าพเจ้า หรือส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการได้ หากข้อมูลดังกล่าวจาเป็นสาหรับ
การให้บริการประเภทนั้น
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามความยินยอมของข้าพเจ้า โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น โดยข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงาน
ราชการ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกากับและดูแลสหกรณ์ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด ธนาคาร/บริษัท
ประกันภัย/บริษัทประกันชีวิต/สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่เป็นพันธมิตร หรือคู่ค้า สานักงานที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บ
หลักประกัน หน่วยงานที่ข้าพเจ้าร้องขอให้สหกรณ์ออกหนังสือรับรอง บุคคลหรือ นิติบุคคลที่เป็นคู่ค้าสาหรับการพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ หรือผู้มีใบประกอบวิชาชีพเพื่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า ที่ทาหน้าที่หักเงินได้
ณ ที่จ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์
4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(1) ขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ไว้กับสหกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูล
ส่วนบุคคลอยู่กับสหกรณ์
(2) ขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับข้าพเจ้า หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความยินยอม
(3) ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
(4) ขอให้ลบ หรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นข้าพเจ้าได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วน
บุคคลหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายโดยสอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ที่เก็บข้อมูลตามความจาเป็นเท่านั้น หรือ
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(5) ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
(6) ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับสหกรณ์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง หรือตัวข้าพเจ้าเองไปยังช่องทาง
ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้กับสหกรณ์
(7) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตลาดแบบตรง โดยระบุช่องทางติดต่อ เช่น อีเมลล์
หรือ Line เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์
5. การถอนความยินยอมและผลของการเพิกถอนความยินยอม
ข้าพเจ้าอาจถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ไ ว้กับสหกรณ์ เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบตามวิธีการที่สหกรณ์กาหนด ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น ในการถอนความยินยอมอาจทาให้ข้าพเจ้าเสียสิทธิใน การรับบริการ
หรือสหกรณ์ไม่สามารถให้บริการข้าพเจ้าได้อีกต่อไป
6. ช่องทางการติดต่อ
สานักงานสหกรณ์ ออมทรัพ ย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด เลขที่ 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-3172-3 E-Mail : wusaving@hotmail.com
ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และเมื่อให้ความยินยอมแล้ว ข้าพเจ้าจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้
ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้ โดยติดต่อตามช่องทางข้างต้น
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ ไว้ดังนี้
( ) ยินยอม
( ) ไม่ยินยอม
ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)

