หนังสือให ้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนเก่า
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ในฐานะ “นักเรียนเก่า” ซึงเป็ น
สามัญสมาชิก
ผู ้ใช ้เว็บไซต์
นักเรียนเก่า (ผู ้ทีจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาแต่ไม่ได ้สมัครสามัญสมาชิกหรือสมัครเป็ นผู ้ใช ้เว็บไซต์) ได ้รับทราบวัตถุประสงค์และความจําเป็ นในการเก็บรวบรวม
ใช ้ และ เปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ( “สนตอ.” ) เพือให ้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตัง สนตอ.และบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจหลักของ สนตอ.ในการเป็ นศูนย์กลางในการ
ติดต่อสือสารกันระหว่างนักเรียนเก่าและการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆของ สนตอ. ในหมูน
่ ักเรียนเก่า
เพือให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในด ้านการส่งเสริมความสามัคคีและเกือกูลกันระหว่างนักเรียนเก่า หรือ นักเรียนเก่ากับโรงเรียน
ตามระเบียบข ้อบังคับของ สนตอ.และเพือให ้เป็ นตามพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ซึงเป็ นกฎหมายทีมี
เจตนารมณ์ปกป้ องการละเมิดและคุ ้มครองสิทธิความเป็ นส่วนตัวของเจ ้าของข ้อมูลส่วนบุคคล ข ้าพเจ ้าขอแสดงเจตนาโดยชัด
แจ ้งว่า
๑. ข ้าพเจ ้า
ยินยอม
ไม่ยน
ิ ยอม ให ้สนตอ.เก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลของข ้าพเจ ้าทีได ้ให ้ไว ้ระหว่างการศึกษา หรือ
การสมัครสมาชิกผ่านแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ สนตอ. หรือใบสมัครสามัญสมาชิก ซึงประกอบด ้วย คํานํ าหน ้าชือ
ชือ-นามสกุล ห ้อง รุ่น รูปภาพ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยู่ปัจจุบัน ทีทํางาน
๒. ข ้าพเจ ้ามีเจตจํานงในการระบุขอบเขตการเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของข ้าพเจ ้าทีได ้ให ้ไว ้ระหว่างการศึกษา หรือ การสมัคร
สมาชิกผ่านแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ สนตอ. หรือใบสมัครสามัญสมาชิก โดยการใช ้และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล
ของข ้าพเจ ้าดังกล่าวจะต ้องกระทําเพือประโยชน์ในกิจกรรมของ สนตอ. เท่านัน โดยมีขอบเขตดังนี

๒.๑ ข ้อมูลทัวไป (คํานํ าหน ้าชือ ชือ-นามสกุล รุ่น รูปภาพ)

ยินยอม

ไม่ยน
ิ ยอม

๒.๒ ข ้อมูลการติดต่อ (อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)

ยินยอม

ไม่ยน
ิ ยอม

๒.๓ ข ้อมูลทีอยู่ (ทีอยูป
่ ั จจุบัน)

ยินยอม

ไม่ยน
ิ ยอม

๒.๔ ข ้อมูลทีทํางาน

ยินยอม

ไม่ยน
ิ ยอม

**ข ้าพเจ ้ารับทราบและยอมรับว่าการไม่ให ้ความยินยอมตามข ้อ ๒.๑ จะเป็ นการตัดสิทธิของข ้าพเจ ้าในการค ้นหาข ้อมูลส่วน
บุคคลของนักเรียนเก่าคนอืนผ่านเว็บไซต์ สนตอ. ตามข ้อกําหนดของฝ่ ายทะเบียน สนตอ. ทีใช ้บังคับอยูใ่ นปั จจุบัน

ิ ธิทจะเพิ
ข ้าพเจ ้ารับทราบจาก สนตอ. โดยชัดเจนแล ้วว่า ข ้าพเจ ้ามีสท
ี
กถอนความยินยอมทีได ้ให ้ไว ้ในหนังสือฉบับนี ไม่วา่
ทังหมดหรือแต่เพียงบางส่วน โดยข ้าพเจ ้าจะแจ ้งให ้ฝ่ ายทะเบียนของ สนตอ.ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรต่อไป โดยการเพิกถอน
ความยินยอมของข ้าพเจ ้าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินการใดๆ ทีสนตอ. ได ้ดําเนินการไปแล ้ว และข ้าพเจ ้ารับทราบถึง
ผลกระทบใดๆต่อสิทธิในฐานะนักเรียนเก่าของข ้าพเจ ้าทีอาจเกิดขึนจากการเพิกถอนความยินยอมของข ้าพเจ ้าดังกล่าวในทุก
กรณี
ลงชือ ........................................................................... ผู ้ให ้ความยินยอม
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