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ประกาศความเป็ นส่ วนตัว
เจแปนฟาวน์ เดชั่น กรุงเทพฯ
1. คาแถลงของ JFBKK
เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุ งเทพฯ (“JFBKK” “เรา” “ของเรา” หรื อ “พวกเรา”) ซึ่งเป็ นสถาบันที่อุทิศตนเพื่อดาเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่ครอบคลุมไปทัว่ โลก ตระหนักดีวา่ การจัดการและการปกป้ องข้อมูลส่ วน
บุคคลอย่างเหมาะสม (ที่กาหนดไว้ดา้ นล่าง) คือความรับผิดชอบหลักของเรา
ดังนั้น JFBKK จึงออกประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ (“ประกาศความเป็ นส่ วนตัว”) เพื่ออธิ บายการรวบรวม การใช้ และ
การเปิ ดเผย (รวมเรี ยกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ไม่วา่ ข้อมูลส่ วนบุคคลนี้จะเกี่ยวข้องกับท่านใน
ฐานะผูเ้ ยี่ยมชม ผูเ้ ข้าร่ วมงานกิจกรรม ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ สมาชิกห้องสมุด ผูร้ ับบริ การ ผูบ้ รรยาย ผูเ้ ข้าสัมมนาหรื อชั้น
เรี ยนของ JFBKK หรื อองค์กรที่เกี่ ยวข้องของ JFBKK ผูจ้ ดั หา ผูท้ ี่ จะเป็ นผูจ้ ดั หา ผูต้ ิดต่อหรื อผูแ้ ทนหรื อบุคลากรของ
บุคคลดังกล่าว (“ท่ าน” หรื อ “ของท่ าน”)
ประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ จะนาไปใช้กบั ทุกช่องทางการสื่ อสาร ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ไม่วา่ จะแบบต่อหน้า
ทางโทรศัพท์ หรื อผ่านวิธีการอื่นใดที่ใช้ในการสื่ อสารกิจกรรมใด ๆ เว้นแต่จะบังคับใช้นโยบายความเป็ นส่ วนตัวฉบับ
อื่นเป็ นการเฉพาะ
JFBKK จะพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรของเราจะปฏิบตั ิตามประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้
JFBKK อาจปรับปรุ งประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ เป็ นระยะเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บงั คับอื่น ๆ และแนวปฏิบตั ิของเรา เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง JFBKK จะระบุฉบับ
และวันที่ ของประกาศความเป็ นส่ วนตัวที่ ด้านบนของประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ โดย JFBKK แนะนาให้ท่านอ่าน
ประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้เป็ นระยะเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง หากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จาเป็ นต้องได้รับความ
ยินยอมจากท่านภายใต้กฎหมายที่ใช้บงั คับ JFBKK จะขอความยินยอมจากท่านล่วงหน้า
2. การรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้ประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลซึ่งทาให้สามารถ
ระบุตวั บุคคลดังกล่าวได้ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้อม
JFBKK จะรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ท่านหรื อบุคคลภายนอกให้ไว้ในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เช่น ใน
กระบวนการทาข้อตกลงกับท่าน การให้บริ การ การให้ขอ้ มูลแก่ท่านในฐานะผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ จะรวบรวม รวมถึ งแต่ไม่จากัดเพียงหัวข้อต่อไปนี้ ขึ้ นอยู่กับบทบาทและความสัมพันธ์
ระหว่างท่านกับ JFBKK
• ชื่ อ นามสกุล อายุ วันเกิ ด ข้อมูลงาน ลายมื อชื่ อ รู ปถ่าย และวิดีโอ ข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน ข้อมูลหนังสื อ
เดินทาง และข้อมูลอื่นใดของท่านที่สามารถยืนยันตัวตนของท่านได้ (รวมเรี ยกว่า “ข้ อมูลประจาตัว”)
• หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวหรื อเพื่อประกอบธุ รกิ จหรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่ อยู่ ที่ อยู่อีเมล
และประวัติบนสื่ อสังคมออนไลน์ของท่าน (รวมเรี ยกว่า “ข้ อมูลติดต่ อ”)
• ธุรกรรมของท่านกับ JFBKK ข้อมูลในข้อตกลง บริ การที่ซ้ือ ประวัติการติดต่อ กรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ข้อคิดเห็น
คาถาม การสอบถาม ข้อเสนอแนะ หรื อการตอบแบบสารวจ (รวมเรี ยกว่า “ข้ อมูลธุรกรรม”) และ
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• ข้อมูลทางศาสนาของท่านที่แสดงบนบัตรประจาตัวประชาชนหรื อเอกสารระบุตวั ตนอื่น ๆ
ในหลายสถานการณ์ JFBKK ไม่มีเจตนาจะประมวลผลข้อมูลทางศาสนาของท่ าน อย่างไรก็ตาม ตามที่ ปรากฏใน
เอกสารแสดงตนหลายฉบับ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน JFBKK อาจปกปิ ดไว้หรื อขอให้ท่านปกปิ ดไว้เพื่อไม่ให้
JFBKK ประมวลผลข้อมูลที่ไม่จาเป็ น
หากท่านให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ JFBKK ท่านมีหน้าที่รับรองและรับประกันว่าท่านมีอานาจกระทา
การดังกล่าวตามประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวได้รับแจ้งเกี่ยวกับประกาศความเป็ นส่ วนตัวนี้
แล้ว
หาก JFBKK ทราบว่า JFBKK ได้รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ JFBKK จะดาเนิ นการตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
โดยทันที หากท่านเป็ นผูเ้ ยาว์และยินยอมให้ JFBKK ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน JFBKK อาจขอให้ท่าน
พิสูจน์วา่ ผูท้ าหน้าที่เป็ นผูป้ กครองของท่านยินยอมให้ท่านกระทาการดังกล่าว
3. การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
JFBKK จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่ านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ตามหลักทางกฎหมาย เช่น การให้ความ
ยินยอมของท่าน, ข้อผูกพันตามสัญญา, ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ JFBKK, ข้อผูกพันทางกฎหมาย, ฐาน
ประโยชน์ที่สาคัญต่อชี วิต และการกาหนดและการปกป้ องข้อเรี ยกร้องตามกฎหมาย หาก JFBKK ประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลของท่านตามที่ท่านให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิ ที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อตามที่ กล่าวไว้
ด้านล่างในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านมีความจาเป็ นต่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ มิฉะนั้น JFBKK อาจไม่สามารถดาเนิ นการใด ๆ กับ
ท่ า นได้ต ามเจตนา ซึ่ งวัต ถุ ป ระสงค์ข องการประมวลผลจะรวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากัด เพี ย งหัว ข้อ ต่ อ ไปนี้ (รวมเรี ย กว่า
“วัตถุประสงค์ ”)
• การให้ขอ้ มูล
ข้อมูลประจาตัว ข้อมูลติ ดต่อ และข้อมูลธุ รกรรมของท่านจะได้รับการประมวลผลบนพื้นฐานของข้อผูกพันตาม
สัญญาและผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ JFBKK เพื่อให้ขอ้ มูลตามที่ท่านร้องขอ เพื่อให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
กับการสมัครสมาชิ กของท่าน เพื่อวิเคราะห์และตอบข้อคิดเห็น คาถาม การสอบถาม ข้อเสนอแนะของท่าน เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ ยวกับบริ การและงานกิ จกรรมของเราแก่ท่าน เพื่อติดต่อตามวัตถุประสงค์ทางราชการ และเพื่อให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อกาหนดและเงื่อนไขหรื อประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้หรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน
ในบางกรณี JFBKK อาจประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลข้างต้นตามที่ท่านให้ความยินยอมเพื่อกิจกรรมทางการตลาด
ของ JFBKK ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การส่ งอีเมลและเอกสารอื่น ๆ เพื่อการโฆษณา และการส่ งเสริ มกิจกรรมของ
หน่วยงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ JFBKK และองค์กรอื่น ๆ
• การเข้าร่ วมกิจกรรม
ข้อ มู ล ประจ าตัว และข้อ มู ล ติ ด ต่ อ ของท่ า นจะได้รั บ การประมวลผลบนพื้ น ฐานของข้อ ผู ก พัน ตามสั ญ ญาและ
ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ JFBKK เพื่อให้ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อการสัมมนาของ JFBKK เพื่อกาหนด
ชั้นเรี ยนและการฝึ กอบรมออนไลน์ เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการสัมมนา เพื่อส่ งเสริ ม JFBKK และกิจกรรม
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ของ JFBKK เพื่อเผยแพร่ ภาพกิจกรรมของ JFBKK ซึ่ งอาจมีภาพของท่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรับปรุ ง กิจกรรม
ของ JFBKK และการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
• ธุรกรรม
ข้อมูลประจาตัว ข้อมูลติ ดต่อ และข้อมูลธุ รกรรมของท่านจะได้รับการประมวลผลบนพื้นฐานของข้อผูกพันตาม
สัญญาและผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ JFBKK เพื่อพิจารณาว่าจะทาข้อตกลงกับท่านหรื อองค์กรของท่าน
เพื่อรับรองความถูกต้องและยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อเก็บเป็ นบันทึกและหลักฐาน เพื่อสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
เพื่อติดต่อองค์กรของท่านเกี่ยวกับข้อตกลง เพื่อปฏิบตั ิตามข้อผูกพันตามสัญญา เพื่อบริ หารจัดการการชาระเงิน เพื่อ
อานวยความสะดวกในการทาธุรกรรม และเพื่อดาเนินการทางธุรกรรมอื่น ๆ
• การดาเนินงานของ JFBKK
ข้อมูลประจาตัว ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลธุรกรรมของท่านจะได้รับการประมวลผลบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของ JFBKK เพื่อบริ หารจัดการและปรั บปรุ งการดาเนิ นงานของ JFBKK เพื่อดาเนิ นการตรวจ
ประเมิน เพื่อบริ หารจัดการการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดภายใน เพื่อดาเนิ นการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขหรื อประกาศ
ความเป็ นส่ วนตัวนี้ หรื อเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อดาเนิ นการและวิเคราะห์ การวิจยั เพื่อพัฒนาบริ การ เพื่อวิเคราะห์
ประสิ ทธิ ภาพของการส่ งเสริ มการขายและโฆษณา เพื่อกาหนดกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ช่องทางการสื่ อสารทั้งแบบ
ออนไลน์และแบบออฟไลน์ เพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานอื่น ๆ
• การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อมูลประจาตัว ข้อมูลติ ดต่อ และข้อมูลธุ รกรรมของท่ านจะได้รับการประมวลผลบนพื้นฐานของข้อผูกพันทาง
กฎหมาย เพื่อดาเนิ นการบนพื้นฐานของข้อผูกพันและสิ ทธิ ตามกฎหมายของ JFBKK ภายใต้กฎหมายที่ ใช้บงั คับ เพื่อ
กาหนดหรื อปฏิบตั ิตามหรื อใช้สิทธิ หรื อปกป้ องจากข้อเรี ยกร้องทางกฎหมายในอนาคต และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
• การรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลประจาตัวและข้อมู ล การติ ดต่ อของท่ านโดยเฉพาะวิดีโอของท่ านที่ กล้องวงจรปิ ดจับภาพไว้จะได้รั บ การ
ประมวลผลบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ JFBKK เพื่อรักษาความปลอดภัยของ JFBKK
• การระบุตวั ตนและบันทึก
ข้อมูลประจาตัวของท่านได้รับการประมวลผลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ JFBKK เพื่อ
ยืนยันตัวตนของท่านและเก็บไว้เป็ นบันทึกและหลักฐาน ในบางกรณี ที่จากัด ข้อมูลทางศาสนาของท่านอาจได้รับการ
ประมวลผลตามที่ท่านให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับที่แสดงบนเอกสารที่ระบุตวั ตน
4. ระยะเวลาเก็บรักษา
JFBKK จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จาเป็ นตามสมควรเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หากมีการ
ดาเนินคดีในชั้นศาล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้จนกว่าการดาเนินคดีน้ ีจะสิ้นสุดลง ซึ่งรวมถึงในช่วงเวลาที่
อาจอุทธรณ์ได้ จากนั้นจึงจะถูกลบหรื อเก็บไว้ถาวรตามที่กฎหมายอนุญาต
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5. มาตรการรักษาความปลอดภัย
JFBKK ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย ในสถานที่จริ งและทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่านและป้ องกันไม่ให้สูญหายด้วยเหตุบงั เอิญ หรื อถูกนาไปใช้ เข้าถึง ทาให้เสี ยหาย ทาลาย เปลี่ยนแปลง
หรื อเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ งมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่จริ งจะรวมไปถึงการใส่ ตูล้ ็อคกุญแจและ
การควบคุมการเข้าถึงสถานที่ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิ กส์จะรวมไปถึงการควบคุมแบบจากัดการ
เข้าถึง นอกจากนี้ JFBKK จะดาเนินการแก้ไขทันทีเมื่อเกิดเหตุดา้ นความปลอดภัย
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้น JFBKK อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ านต่อ Japan Foundation ในประเทศญี่ ปุ่นและ
ประเทศอื่น ๆ, พันธมิตรทางธุ รกิ จ, ผูใ้ ห้บริ การ, โซลูชนั่ ด้านไอที , ผูจ้ ดั หา, ผูเ้ ข้าร่ วม, ผูร้ ับเหมาช่วง, ที่ ปรึ กษาจาก
ภายนอก, ผูต้ รวจประเมิน, หน่วยงานราชการ หรื อบุคคลภายนอกอื่นใด ไม่วา่ จะเป็ นของเอกชนหรื อของทางราชการ
JFBKK จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าผูท้ ี่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
จากที่ระบุไว้ในข้างต้น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ในบางกรณี JFBKK อาจเปิ ดเผย แบ่งปั น และโอนข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านไปที่อื่นนอกประเทศไทย ซึ่ งมาตรฐานการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลอาจต่ากว่ามาตรฐานตามกฎหมายไทย ใน
กรณี ดงั กล่าว JFBKK จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนกระทาการดังกล่าว และตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าผูท้ ี่จะ
ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอภายใต้กฎหมายที่
ใช้บงั คับ
7. สิทธิของท่ าน
ท่านมีสิทธิ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามที่ อธิ บายไว้ดงั ต่อไปนี้ กรุ ณาติดต่อ JFBKK หากท่านประสงค์จะใช้
สิ ทธิ ใด ๆ ในที่ น้ ี ซึ่ ง JFBKK อาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวั ตนก่อนที่จะปฏิบตั ิตามคาขอของท่านหรื อให้ท่านใช้สิทธิ เพื่อ
ปกป้ องความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่านเอง
• สิ ทธิในการเข้าถึง
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงหรื อขอสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน โดย JFBKK จะให้สิทธิท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลที่มีอยูใ่ นเอกสารที่ร้องขอเท่านั้น ไม่ใช่เอกสารฉบับเต็ม
• สิ ทธิในการแก้ไข
ท่านมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทาให้เข้าใจผิด หรื อล้าสมัย
• สิ ทธิในการพกพาข้อมูล
ท่านมีสิทธิ ที่จะได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กบั JFBKK หรื อขอโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปให้
บุคคลภายนอกใด ๆ หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการประมวลผลตามที่ท่านให้ความยินยอมหรื อตามสัญญา
• สิ ทธิในการคัดค้าน
ท่านมีสิทธิคดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
• สิ ทธิในการลบ
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ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ JFBKK ลบ ทาลาย หรื อปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์อีกต่อไป หรื อเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประมวลผล
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
• สิ ทธิในการจากัด
ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ JFBKK จากัดการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
• สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มอบให้แก่ JFBKK ได้ทุกเมื่อ
• สิ ทธิในการร้องเรี ยน
ท่านมีสิทธิยนื่ คาร้องเรี ยนต่อหน่วยงานคุม้ ครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องหาก JFBKK ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
JFBKK จะพยายามตอบกลับคาขอใช้สิทธิขา้ งต้นทั้งหมดภายในเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลานานกว่า 30 วัน
หากคาขอของท่านมีความซับซ้อนเป็ นพิเศษ โดยทั่วไป JFBKK จะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมสาหรับการใช้สิทธิ
ข้างต้น เว้นแต่คาขอของท่านจะไม่มีมูล ซ้ าซ้อน หรื อเกินกว่าความจาเป็ น
8. การติดต่ อ JFBKK
หากท่านมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการใช้สิทธิ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อผูอ้ านวยการบริ หารของ
JFBKK ได้ที่
• หมายเลขโทรศัพท์: 02-260-8560
• ที่อยูอ่ ีเมล: info@jfbkk.or.th
• ส่งจดหมายถึง JFBKK ได้ที่ ชั้น 10 อาคารเสริ มมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนอโศก-มนตรี กรุ งเทพฯ 10110

