ใบยืม/คืนหนังสือ ซีดี
ห้องสมุดสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ชื่อ-นามสกุล นางสาว/ นาง/ นาย............................................................เลขที่สมาชิ ก..................................
ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อทีส่ ะดวก..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................อีเมล์.........................................................................
ที่

รายการที่ยืม

รหัส

จานวน วันที่ยืม

กาหนดคืน

วันที่คืน

1
2
3
4
ข้าพเจ้า................................................................ยินดีปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบการใช้หอ้ งสมุดทีอ่ อกโดย
สมาคมฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงจะไม่ถ่ายและทาสาเนาหนังสือ ดังรายการยืมข้างต้น โดยไม่ได้รบั อนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร จากสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ผูย้ มื ........................................................
(
)
ลงวันที.่ ............../................../................
สาหรับเจ้าหน้ าที่สมาคมฯ
ได้ทาการตรวจนับแล้ว พบว่าสมาชิกยืมหนังสือ/เอกสาร ออกจากห้องสมุดตามจานวนดังนี้
หนังสือ จานวน.....................เล่ม

ซีดี จานวน .......................แผ่น

อื่นๆ .......................ชุด

ผูด้ แู ลห้องสมุด………………………..………………
(
)
ลงวันที.่ ................./................../.................

หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)..................................................................................โดย (กรณีเป็น
นิติบุคคล) ..............................................................................ซึ่งต่อไปในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ เรียกว่า
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ตกลงยินยอมให้สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ด เผยข้อมูล ส่ว นบุ คคลของข้ า พเจ้ าที่ มี อยู่ กับ สมาคมผู ้ตรวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย ซึ่งต่อ ไปนี้
ในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของสมาคมฯ รวมถึง แจ้งสิทธิป ระโยชน์ที่ส มาชิกพึงได้รับ และเพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณา
การตรวจสอบคาขออนุญาต การตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล เช่น การสมัครสมาชิก การสมัครอบรมสัมมนา
การสมัครสอบ การยื่นคาขอ อนุมัติ อนุญาต การลงทะเบียน การสมัครงาน การลงนามในสัญญา เอกสารแบบ
สารวจ ผ่านช่องทางให้บริการที่ควบคุมดูแลโดยสมาคมหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ
สมาคม ณ ที่ท าการ หรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยสมาคม หรือการเก็บ ข้อมูลส่วนบุ คคล
จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เป็นต้น
ทั้งนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้สามารถระบุ
ตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สมาคม ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุ คคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของสมาคมในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูล เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน
2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่สมาคมได้แจ้งไว้ในหนังสือฉบับนี้
ตามความจาเป็นที่กฎหมายกาหนด และสูงสุด 5 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับ สมาคม เว้นแต่
หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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สมาคมมีความจาเป็นอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถลบ
หรือทาลายได้เนื่องจากข้อจากัดทางเทคนิค
3. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทาเพื่อวัตถุประสงค์ตาม
ข้อ 1. ข้างต้น หรือตามหมายเรียกคาสั่งของศาล หรือคาสั่งของเจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจ
ตามกฎหมายเท่านั้น
4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
4.1 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้
ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย ทั้งนี้ การถอนความยิน ยอม
ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอม
ไปแล้วโดยชอบตามที่กาหนดไว้
4.2 ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้
4.3 ขอรั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที ่ เ กี ่ ย วกั บ ตนจากผู ้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ ในกรณี ที่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วย
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการ
อัตโนมัติ
4.4 คัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่กฎหมายอนุญาตให้
เก็บ ได้โ ดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นตาม
กฎหมาย
4.5 ขอให้ท าลายหรือท าให้ไม่ส ามารถระบุตัว บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อ มูล ได้ต ามมาตรา 33
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4.6 ขอให้ดาเนินการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีตามที่กฎหมายกาหนด
4.7 แจ้งให้ดาเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
4.8 มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
สมาคม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ ได้ที่
5.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
สถานที่ติดต่อ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
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เลขที่ 2 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-712-9124 -7
5.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
คุณรัฐวรรณ์ ปัญญาวิสุทธิกุล
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-712-9124 -7 อีเมล member@theiiat.or.th
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ ข้างต้นของ
หนังสือให้ความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว

ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม
(..............................................................)
วันที่................................................
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