หนังสือ ให้ค วามยิน ยอมสําหรับ สมาชิก ผู้แ ทนนิต บิ ุค คลสมาชิก หรือ ผู้เ ข้าร่วมกิจ กรรม
ตามพระราชบัญญัต คิ ุ้ม ครองข้อ มูล ส่วนบุค คล พ.ศ. 2562
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“สมาคมฯ”) เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับสมาชิก ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและผูป้ ระสานงาน ทีได้นาํ ส่งให้ท่านพร้อมหนังสือให้ความ
ยินยอมฉบับนี โดยสมาคมฯ ประสงค์ทีจะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูส้ มัครสมาชิก
ตัวแทนของสามัญนิติบคุ คลสมาชิก หรือผูส้ มัครเข้าร่วมกิจกรรม เพือวัตถุประสงค์ปรากฎตามเอกสารแนบ
การลงนามในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี (“หนัง สือ ให้ค วามยิน ยอม”) นัน เป็ นความสมัครใจของท่านในการ
เลือกทีจะยินยอมหรือปฏิเสธทีจะไม่ให้ความยินยอมได้
1.

ท่านยินยอมให้สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปของท่านตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1. ของเอกสารแนบ

2.


ยินยอมทังหมด

ยินยอมบางข้อ (โปรดระบุขอ้ ทียินยอม _________________________)

ไม่ให้ความยินยอม
ท่านยินยอมให้สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2. ของเอกสารแนบ


3.

4.

ยินยอม


ยินยอมบางข้อ (โปรดระบุขอ้ ทียินยอม _________________________)

ไม่ให้ความยินยอม
ท่านยินยอมให้สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปของท่านสําหรับการประชาสัมพันธ์แบบตรง (Direct
Marketing) ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 3. ของเอกสารแนบแนบ

ยินยอมทังหมด

ยินยอมบางข้อ (โปรดระบุขอ้ ทียินยอม _________________________)

ไม่ให้ความยินยอม
โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมือใดก็
ได้ ตามมาตรา 32(2) แห่งพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ท่านยิ นยอมให้ส มาคมฯ ถ่ ายโอนข้อมูล ส่วนบุคคลของท่า นไปยัง บุคคลอื นนอกราชอาณาจัก รซึงอาจมี
มาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับตํากว่าทีพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 กําหนด ทังนี เพือวัตถุประสงค์ตามทีระบุในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี และนโยบายคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลสําหรับสมาชิก ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและผูป้ ระสานงาน โดยสมาคมฯ จะจัดให้มีมาตรการคุม้ ครอง
ความปลอดภัยทีจําเป็ น และเหมาะสมสําหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนัน ๆ
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ยินยอม



ไม่ให้ความยินยอม

ท่านอาจเพิกถอนการให้ความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมือ โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน หรือจะเพิกถอน
ทังหมดก็ได้ โดยการติดต่อสมาคมฯ หรือเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามทีระบุในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล ดังนี
สมาคมฯ
ถึง:
ทีอยู่:
เบอร์ติดต่อ:
อีเมล:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อาคาร วตท. อาคาร 2 ชัน 3 เลขที 2/9 หมูท่ ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี กรุ งเทพฯ 10210
(66) 2955 1155
iod-pdpa@thai-iod.com

เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ถึง:
ทีอยู่:
เบอร์ติดต่อ:
อีเมล:

คุณนิสา จิระพงษ์วนิช
อาคาร วตท. อาคาร 2 ชัน 3 เลขที 2/9 หมูท่ ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี กรุ งเทพฯ 10210
(66) 2955 1155 ต่อ 100
dpo@thai-iod.com

ในกรณีทีการเพิกถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อท่านในเรืองใด สมาคมฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
ถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนัน โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง การเพิกถอนดังกล่าวย่อม
ไม่สง่ ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไป
แล้วโดยชอบ

(ลงนาม)

เจ้าของข้อมูล
(

)

(สมาชิก / ผูแ้ ทนนิติบคุ คลสมาชิก / ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม)
วันที ___________
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เอกสารแนบชีแจงวัต ถุป ระสงค์ใ นการเก็บ รวบรวม ใช้ห รือ เปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุค คล ของสมาคมฯ
1.
วัต ถุป ระสงค์ใ นการประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุค คลทัวไป
(1) เพือการจัดทําและเปิ ดเผยทําเนียบกรรมการอาชีพบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ เป็ นข้อมูลสาธารณะ และ
ระบบ IOD Director Search รวมถึงเปิ ดเผยต่อผูท้ ีสนใจติดต่อกรรมการอาชีพ (สําหรับกรณีสมัครเป็ น
กรรมการอาชีพ)
(2) เพือรับรองสถานะความเป็ นสมาชิก และ/หรือ ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านต่อบุคคลภายนอก
เช่น ผูป้ ระสานงาน หรือผูท้ ีเกียวข้องกับท่าน หรือหน่วยงานหรือองค์กรทีท่านเกียวข้อง
(3) เพือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะทีเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมผูอ้ ืน และ/หรือ
วิทยากร สําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนัน ๆ เพือเป็ นข้อมูลให้ทราบในการดําเนินกิจกรรม
(4) เพือส่งหรือโอนให้แก่ผูใ้ ห้การสนับสนุนต่อสมาคมฯ เป็ นข้อมูลเกียวกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีได้รบั การ
สนับสนุนนัน ๆ และการเบิกทุนสนับสนุน
(5) เพือการจัดทําทะเบียนสมาชิ กบนแอปพลิเคชันของสมาคมฯ สําหรับรายละเอียดของท่านในฐานะ
สมาชิกหรือผูแ้ ทนนิติบคุ คลสมาชิก
2.
วัต ถุป ระสงค์ใ นการประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุค คลอ่อ นไหว
(1) เพือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวสําหรับการจัดกิจกรรมใด ๆ ของสมาคมฯ เพืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ทา่ น เช่น การจัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่าน
(2) เพือพิจารณาคุณสมบัติของท่านในสถานะสมาชิก ตามข้อบังคับของสมาคมฯ
(3) เพือพิจารณาสรรหาบุคคลทีเหมาะสมของท่านในฐานะสมาชิก ในการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
สมาคมฯ อันมีคณ
ุ สมบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ หรือกรรมการชุดอืน ๆ รวมถึงการร่วมงานอืนใดกับ
สมาคมฯ เช่น การเข้าร่วมในฐานะวิทยากร และทีปรึกษา
3.

วัต ถุป ระสงค์ใ นการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คลทัวไปเพือวัต ถุป ระสงค์เ กียวกับ การประชาสัม พัน ธ์
แบบตรง (Direct Marketing)
เพือประชาสัมพันธ์แบบตรง (Direct Marketing) นําเสนอข่าวสารหรือกิจกรรม
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