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ประกาศความเป็น ส่ว นตัว ด้านข้อ มูลผู้สมัค รงาน มหาวิท ยาลัย หัว เฉีย วเฉลิมพระเกีย รติ
มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตั วของผู้สมัครงาน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครงานได้รับความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่ อแจ้งให้ ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ ยวข้องกับการเก็บรวบรวม
การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผย รวมตลอดถึ งการลบ และทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ทั้งช่องทางออนไลน์
และช่องทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนด
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมู ลส่วนบุคคลที่ ได้รับจากผู้สมัครงานโดยตรง และข้อมูลส่ว น
บุคคลที่ได้รับจากบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ งซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้ผู้สมัครงานรับทราบภายใน 30 วัน โปรดอ่า น
และทาความเข้าใจถึงกระบวนการที่มหาวิทยาลัยดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่ วนบุ คคล มหาวิทยาลัยจะแจ้งประกาศความ
เป็น ส่ว นตั วด้า นข้ อมู ลส่ วนบุ คคลใหม่ ไปยั ง E-mail ของผู้ส มัครงาน และในช่อ งทางอื่ นที่ ผู้ส มัครงานสามารถเข้ าถึง ได้ เช่ น
บนหน้า Website https://hcu.ac.th หรือ https://comonline.hcu.ac.th/job/ เป็นต้น

ข้อ มูลส่ว นบุค คลคือ อะไร
“ข้อ มูลส่ วนบุ คคล” หมายถึง ข้อมู ลที่ เกี่ย วข้อ งกับ บุคคลซึ่ง ทาให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้ นได้ ไม่ว่ าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อของผู้ สมัครงาน หรือ อาจรวมถึงข้อมู ลและสารสนเทศอื่น ๆ เช่น วัน เดือนปี เกิด สัญ ชาติ เพศ ที่อาจ
รวมกัน แล้ว สามารถระบุ ถึงผู้ สมั ครงานได้ ข้อ มูลและสารสนเทศนี้อ าจเก็บ ได้ ในหลายรูป แบบ เช่น ทางอิ เล็ก ทรอนิ กส์ หรื อ
แบบฟอร์มกระดาษ

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อ มูลส่ว นบุค คล
ภายใต้พ ระราชบั ญญัติคุ้ม ครองข้อ มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิ ทยาลัยถื อเป็นผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล (Data
Controller) ซึ่งมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับ การเก็ บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อ มูลส่ว นบุคคล ทั้งนี้ ผู้ควบคุ มข้อมู ล
ส่วนบุคคลมีหน้ าที่แจ้งให้ผู้สมัครงานทราบถึงแนวทางที่ มหาวิท ยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมู ล
ส่วนบุคคล เช่น ข้อ มูลอะไรที่มหาวิท ยาลัยจัดเก็บ ใช้พื้ นฐานกฎหมายหรื อข้อบังคับ ใด ทาไมถึงต้องจัดเก็บ จั ดเก็บจากที่ใด และ
มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิ ให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

ประเภทของข้อ มูลส่ว นบุค คลที่มีก ารเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือ เปิดเผย
(1) ข้อมู ลและเอกสารที่เกี่ย วข้องกั บกระบวนการสรรหาและคัดเลื อก เช่น Resume, Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัคร
งาน ใบสมัครงาน
(2) ผลการประเมินวัดคุณลักษณะ ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศดิจิทัล ความเห็นประกอบการสรรหาและคัดเลือก เป็นต้น
(3) ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
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(4) ข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส
(5) ข้อมูลเกี่ย วกับสมาชิกครอบครัวหรือ ผู้อยู่ในความดูแลของผู้ส มัครงาน เช่ น ข้อมูลเกี่ย วกั บคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกั บบิดามารดา
ทั้งนี้ ก่อนการให้ข้อมู ลกับมหาวิทยาลัย ให้ ผู้สมัครงานแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว นี้ให้สมาชิกครอบครัว หรือผู้อยู่ในความดูแ ล
ของผู้สมัครงานดังกล่าวทราบด้วย
(6) รูปถ่าย
(7) ข้อมู ลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพั ฒนาศั กยภาพ และคุณสมบัติอื่ น ๆ เช่ น ระดั บการศึกษา วุฒิการศึกษา
สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึก ษา ประวัติการฝึก อบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถ
ทางด้านภาษา และความสามารถอื่น ๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงที่ผู้สมัครงานได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
(8) ข้ อมู ลเกี่ ยวกับประสบการณ์ ทางานและข้อ มูล เกี่ย วกั บการจ้ างงานในอดีต เช่ น รายละเอีย ดของนายจ้า ง ตาแหน่ง งาน
เงินเดือนและค่าตอบแทน ระยะเวลา สาเหตุการพ้นจากงาน รวมถึงตาแหน่งงานที่สนใจ
(9) สถานภาพทางการทหาร
(10) สาเนาเอกสารที่ สามารถใช้เพื่ อระบุตัว ตนของผู้ สมัครงาน เช่ น เลขประจ าตัวประชาชน ทะเบีย นบ้า น หนังสื อเดิน ทาง
เอกสารอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
(11) รายละเอียดของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
(12) ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุ ญาตขับขี่ ความสามารถในการขับ ขี่ยานพาหนะ (เฉพาะผู้สมัครงานในตาแหน่งที่จาเป็ น
ต้องใช้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ เช่น พนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น)

ข้อ มูลส่ว นบุค คลที่มีค วามอ่อ นไหว
มหาวิทยาลัยไม่มีความจาเป็ นต้ องเก็ บข้อ มูลส่ วนบุ คคลที่มีความละเอียดอ่อนของผู้ สมัครงาน ได้ แก่ เชื้อชาติ เผ่าพั นธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมื อง ความเชื่อในลัท ธิ ศาสนาหรือปรัช ญา พฤติ กรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ ความพิการ
ข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลชีวภาพ
ในกระบวนการสรรหาและคัดเลื อก หากมหาวิทยาลัยได้รับ ข้อมู ลส่ว นบุคคลที่ มีความอ่ อนไหวของผู้ สมัครงานจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกั บกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เช่ น สาเนาบัตรประชาชน Resume Curriculum Vitae (CV) โดยจะถื อ
ว่าผู้สมัครงานยินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ของผู้สมัครงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
ไม่นาข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มี ความอ่อนไหวไปใช้ประโยชน์อื่ นนอกเหนือ จากที่ แจ้งไว้ ในประกาศฉบับนี้ และจะควบคุมการเข้าถึ ง
และแบ่งปั นข้อ มูลที่ มีความอ่อ นไหวอย่า งระมัดระวังกั บผู้ที่ เกี่ยวข้องเท่านั้ น รวมถึงกรณีที่ ต้องให้ความยิ นยอม มหาวิท ยาลั ย
จะแจ้ งเหตุ ผลของการใช้ข้อ มูลดั งกล่า ว และให้เหตุผลของผลกระทบจากการไม่ใ ห้ข้อมู ลดัง กล่าว เพื่อ ให้ผู้ส มัครงานสามารถ
พิจารณาถึงเหตุ ผลความจาเป็น ได้ ทั้งนี้ มหาวิท ยาลัยจาเป็นต้อ งเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมซึ่ งอาจรวมถึงข้อ มูลส่วนบุคคลที่ มี
ความอ่อนไหว หากได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามเหตุผ ลด้านการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมายและ
ความจาเป็นด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สารสนเทศที่มหาวิท ยาลัย ได้ร ับและส่งต่อ ให้ห น่ว ยงานหรือ องค์ก รอื่น ที่เกี่ย วข้อ ง
มหาวิท ยาลั ยอาจเปิ ดเผยและแบ่ง ปันข้ อมู ลส่ว นบุ คคลที่ไ ด้รับ จากผู้ส มัครงานกับ ส่วนงาน/หน่วยงานในสังกั ด มหาวิทยาลั ย
บุคคลและนิติบุคคลอื่น ที่ไม่ ได้เป็ นส่ว นงาน/หน่วยงานในสัง กัดมหาวิ ทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ การเก็ บรวบรวมและ
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว่ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริก ารเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือ ก
บุคคลากร ผู้ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอานาจตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการสรรหา และคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสม ทั้ง นี้ มหาวิ ทยาลั ยจะกาหนดให้ผู้ ที่ไ ด้รั บข้ อมู ลมี มาตรการปกป้ องข้อ มูล ของผู้ สมั ครงานอย่างเหมาะสม และ
ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุ คคลดั งกล่า วเท่าที่ จาเป็ นเท่านั้ น และดาเนินการเพื่อ ป้องกั นไม่ให้ ใช้หรื อเปิดเผยข้อ มูลส่ วนบุคคลโด ย
ปราศจากอานาจโดยมิชอบ

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อ มูลส่ว นบุค คล
มหาวิ ทยาลัยจะดาเนินการประมวลผลข้อมู ลส่ว นบุคคลของผู้ สมัครงานโดยมี วัตถุ ประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธี การที่ชอบด้ว ย
กฎหมาย โปร่ง ใส และเป็ นธรรม โดยจะประมวลผลข้อ มูล ส่วนบุ คคลของผู้ สมั ครงา นตามความจ าเป็น เพื่ อประเมิ นความ
เหมาะสมของผู้สมัครงานต่อตาแหน่งงาน และเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้สมัครงานได้ใ ห้ไว้กับมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์ตามตารางที่ระบุต่อไปนี้
วัต ถุประสงค ์
ประเภทข ้อมูลส่ว นบุค ค ล
ฐานกฎหมายที่ใ ช ้
1. เพื่อดาเนินการที่จาเป็นในการพิจารณาและ ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ การปฏิบัติตามสัญญาและการจาเป็น
คัดเลือกผู้สมัครงานในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น
ในหัวข้อประเภทของข้อมูล
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ขั้นตอนการสมัคร ผ่านเว็บไซต์รับสมัครงาน
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่าน
ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุม
ทางมหาวิทยาลัยโดยตรง รวมทั้งขั้นตอนการ
ข้อมูลส่วนบุคคล
สัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก
2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร การนัด ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ การปฏิบัติตามสัญญาและการจาเป็น
หมาย การสัมภาษณ์งาน และ วัตถุประสงค์ใน ในหัวข้อประเภทของข้อมูล
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การประเมินความสามารถ พิจารณาคุณสมบัติ ส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของ
ตรวจสอบความ เหมาะสมของผู้สมัครงาน
ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุม
สาหรับตาแหน่งงานที่สมัคร รวมถึงเพื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ในการพิจารณาและเสนอตาแหน่งที่
เหมาะสมอื่น ๆ ให้กับผู้สมัครงานอันเป็น
การเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สมัครงาน
3. เพื่อดาเนินการตรวจสอบประวัติและ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ การปฏิบัติตามสัญญาและการจาเป็น
คุณสมบัติของผู้สมัครงานก่อนการจ้างงาน
ในหัวข้อประเภทของข้อมูล
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ภายใต้ขอบเขตชองกฎหมายและ ตรวจสอบ
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของ
ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ ผู้สมัครงานระบุ
ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
4. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ภายใน
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ การปฏิบัติตามสัญญาและการจาเป็น
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกระบวนการ สรรหาและ
ในหัวข้อประเภทของข้อมูล
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
คัดเลือก เช่น การส่งข้อมูล ผู้สมัครหรือรายงาน ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ รวบรวม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล
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วัต ถุประสงค ์
การสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอานาจ
ตัดสินใจคัดเลือก
5. เพื่อดาเนินการในกระบวนการบริหารงาน
บุคคลอื่น ๆ หากเป็นผู้ได้รับ การคัดเลือกให้
ปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการบรรจุเป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
6. เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
(Log File)

ประเภทข ้อมูลส่ว นบุค ค ล
ฐานกฎหมายที่ใ ช ้
ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย
หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ การปฏิบัติตามสัญญาและการจาเป็น
ในหัวข้อประเภทของข้อมูล
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ รวบรวม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล
ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย
หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
ชื่อผู้ใช้งานในการ login
การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุม
ระบบรับสมัครงานออนไลน์
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

หลัก การคุ้มคร องข้อ มูลส่ว นบุค คล
เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะทาตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือ เปิดเผยข้อ มูล ส่วนบุคคลโดยชอบด้ วยกฎหมาย มี ความโปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency)
(2) เป็นการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ม หาวิท ยาลัย กาหนด
และไม่น าไปใช้หรื อเปิ ดเผยนอกเหนื อขอบเขตและวัตถุป ระสงค์ของการเก็ บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลนั้ น
(Purpose Limitation)
(3) เป็ น การเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือ เปิ ดเผยข้ อ มู ลส่ ว นบุ คคลอย่า งเพี ย งพอ เกี่ ย วข้อ ง และเท่ า ที่จ าเป็ น ตาม
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization)
(4) เป็นการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อ มูลส่วนบุคคลที่ถูกต้ องและดาเนิน การให้ ข้อมูลเป็นปัจ จุบัน ในกรณี ที่
จาเป็น (Accuracy)
(5) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็น (Storage Limitation)
(6) เป็ นการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือ เปิดเผยข้อ มูล ส่วนบุคคลที่มี มาตรการรักษาความนั้น คงปลอดภัยของข้อ มูล ที่
เหมาะสม (Integrity and Confidentiality)

ระยะเวลาการเก็บรัก ษา
มหาวิทยาลั ยจะทาการเก็บข้อมู ลส่วนบุคคลของผู้สมั ครงานเป็น เวลา 2 ปี เว้นแต่ผู้ส มัครงานได้ รั บคัดเลือ กให้บรรจุ และแต่งตั้ ง
เป็นบุ คลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิท ยาลั ยจะดาเนิน การโอนข้อ มูลส่ วนบุคคลของผู้ส มัครงานไปยังฐานข้อ มูล บุ คลากรของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกระบวนการสรรหาและคั ดเลือก ข้อมูลชื่อ-สกุลของผู้สมัครงานยังคงปรากฏอยู่ในประกาศ
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ที่เกี่ย วข้อ งกับ การสรรหาและคัดเลื อกตลอดไป ได้แ ก่ ประกาศรายชื่ อผู้มี สิท ธิสอบคัดเลือ ก ประกาศรายชื่อ ผู้มี สิทธิ สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ประกาศรายชื่อผู้ได้การรับคัดเลือก และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ

สิท ธิของเจ้าของข้อ มูลส่ว นบุค คล
การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงช่องทางและการอานวย
ความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคลมีดังต่อไปนี้
(1) สิทธิข อเข้าถึ งและขอรับสาเนาข้อมู ลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับ ตนซึ่ง อยู่ในความคุ้ม ครองของมหาวิทยาลั ย หรือขอให้เ ปิ ดเผยถึ ง
การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access)
(2) สิทธิขอรับข้อมูลส่ว นบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัย ได้ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่
สามารถอ่า นหรือ ใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่ องมื อหรือ อุปกรณ์ ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมู ลส่ว น
บุคคลได้ด้ว ยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิข อให้มหาวิท ยาลัยส่งหรือโอนข้อ มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่า วไปยังผู้ควบคุมข้อมู ล
ส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ม หาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลใน
รูปแบบดัง กล่ าวไปยั ง ผู้ ควบคุม ข้อ มูล ส่วนบุคคลอื่น โดยตรง เว้นแต่โ ดยสภาพทางเทคนิคไม่ สามารถท าได้ (Right to Data
Portability)
(3) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object)
(4) สิ ทธิข อให้ มหาวิท ยาลั ยดาเนิ นการลบหรื อทาลาย หรือท าให้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลเป็ นข้อ มูล ที่ไม่ สามารถระบุตัวบุคคลที่ เป็ น
เจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure)
(5) สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
(6) สิท ธิร้ องขอให้ มหาวิท ยาลั ยดาเนิน การให้ข้ อมู ลส่ว นบุคคลถูกต้ อง เป็น ปัจจุ บัน สมบูรณ์ และไม่ ก่อ ให้เกิ ดความเข้า ใจผิ ด
(Right to Rectification)
ทั้งนี้ มหาวิ ทยาลั ยเคารพสิท ธิของผู้สมัครงานในฐานะเจ้ าของข้อมูล ภายใต้กฎหมายที่เ กี่ย วข้อง ซึ่งผู้ส มัครงานสามารถติดต่ อ
มหาวิ ทยาลัยเพื่ อขอใช้สิท ธิของเจ้า ของข้อมูล ได้ ทั้ งนี้ ตามกฎหมายบั ญญั ติและมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สิท ธิ ดัง กล่า ว
ข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอานาจกระทาแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย

ข้อ มูลเพิ่มเติมเกี่ย วกับประกาศศวามเป็ น ส่ว นตัว และการติดต่อ ประสานงาน
ในกรณีที่ผู้สมัครงานมีข้อสงสัยหรือคาถามเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และในประกาศฉบับนี้ไม่ได้ ระบุไ ว้
สามารถศึก ษาเพิ่ม เติ มได้ บน Website https://hcu.ac.th หรือ https://comonline.hcu.ac.th/job/ รวมถึ งข้ อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่ม เติม สามารถประสานงานได้ผ่านคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลั ย
(Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผ่านทาง E-mail: DPO-HCU@hcu.ac.th

