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ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ความยินยอม
ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่รับเอกสำร
วันที่

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตำรวจแห่งชำติ จำกัด ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก
เป็นสำคัญ ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีกำรเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
สมำชิก จึงดำเนินกำรด้วยมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรเก็บรักษำและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกให้ปลอดภัย
และปฏิบัติตำมข้อกำหนดของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ำรวจแห่ งชำติ จ ำกั ด จั ด ท ำเอกสำรฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ท่ ำนได้ รับ ทรำบขอบเขต
และยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่มีอยู่กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจ
แห่งชำติ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สหกรณ์ฯ" ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่ อให้ กำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ ฯ เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล และ
เพื่อประโยชน์ของสมำชิกหรือผู้ขอใช้บริกำรนั้น สหกรณ์ฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้
1. รำยละเอียดเกี่ยวกับตัวสมำชิก เช่น เลขที่ทะเบียนสมำชิก ชื่อ นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด อำยุ
สถำนภำพสมรส อำยุกำรเป็นสมำชิก สังกัดหน่วยงำน
2. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรระบุและยืนยันตัวตน เช่น หมำยเลขประจำตัวประชำชน หมำยเลข
ประจำตัวพนักงำน หมำยเลขหนังสือเดินทำง หมำยเลขใบขับขี่ ภำพถ่ำย
3. รำยละเอียดสำหรับกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และ/หรือที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลข
โทรศัพท์ E-Mail
4. รำยละเอียดในเอกสำรต่ำง ๆ ที่สมำชิกยินยอมมอบให้แก่ สหกรณ์ฯฯ เช่น คำขอสมัครสมำชิก
หนั งสื อ ยิ น ยอมให้ บ ริ ษั ท หั ก เงิน ส่ งให้ ส หกรณ์ ฯ หนั งสื อ แต่ งตั้ งผู้ รั บ ผลประโยชน์ หนั งสื อ มอบอ ำนำจให้ รั บ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. รำยละเอี ย ดทำงกำรเงิน เช่น กำรถือ หุ้ น สถำนะทำงกำรเงิน กำรกู้ ยื ม เงิน จำกสหกรณ์ ฯ
กำรช ำระเงิน กู้ของสมำชิก เงิน ได้รำยเดือน รำยละเอียดบัญ ชี เงินฝำกสหกรณ์ ฯ ฯธนำคำร สวัส ดิกำรที่สมำชิก
พึงได้รับจำกสหกรณ์ฯ
6. ผลกำรตรวจสอบของสหกรณ์ฯ รำยละเอียดเกี่ยวกับสมำชิกในเรื่องเครดิต ควำมน่ำเชื่อถือ
หรือประวัติทำงกำรเงิน
/7. ข้อมูลสมำชิก…
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7. ข้ อ มู ล สมำชิ ก เกี่ ย วกั บ กำรใช้เว็บ ไซต์ หรือ เทคโนโลยี อื่ น ๆ ของสหกรณ์ ฯ ฯ โดยกำรเก็ บ
รวบรวมและจัดเก็บในระบบ หรืออุปกรณ์ของสหกรณ์ฯ เช่น ข้อมูลสมำชิกเพื่อเข้ำเว็บไซ ข้อมูลสมำชิกในระบบ
เว็บไซต์ ข้อมูลจำกกล้องวงจรปิดภำยในสำนักงำนสหกรณ์ฯ
8. ข้อมูลอื่น ๆ ที่สมำชิกได้ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ
2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
สหกรณ์ฯ จะจัดเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกไว้เป็นควำมลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูล
แก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่ สหกรณ์ฯ ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดแจ้งจำกสมำชิก หรือมีเหตุ
อันชอบด้วยกฎหมำยให้ต้องเปิดเผย
ภำยใต้ข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และควำมยินยอมของสมำชิก และเพื่อให้ สหกรณ์ฯ
สำมำรถดำเนินกิจกำรได้อย่ำงรำบรื่น สหกรณ์ฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอก ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงำนรำชกำร หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรกำกับและ
ดูแลสหกรณ์ฯ เช่น สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจกำร สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สหกรณ์ เป็นสมำชิก
3. หน่วยงำนต้นสังกัดของสมำชิก รวมถึงหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ในกำรหักเงินได้ทุกประเภทของ
สมำชิกเพื่อชำระเงินค่ำหุ้น หนี้ หรือรำยกำรอื่น ๆ นำส่งสหกรณ์
4. ธนำคำรที่สหกรณ์ เป็นพันธมิตรหรือคู่ค้ำ ในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ แก่สมำชิก
5. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด (เครดิตบูโร)
6. บริษัทประกันภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันเงินกู้ของสมาชิก
8. หน่วยงำนอื่น ๆ ที่สมำชิกร้องขอให้สหกรณ์ ออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ในกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ
3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
สหกรณ์ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกตำมที่กำหนดในนโยบำยข้อตกลงและเงื่อนไข
กำรให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิของสมาชิกภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ภำยใต้ก ฎหมำยเกี่ย วกับ กำรคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล สมำชิก มี สิ ท ธิต่ ำง ๆ เกี่ย วกั บ ข้อ มู ล
ส่วนบุคคลที่สมำชิกให้ไว้กับสหกรณ์ฯ หำกสมำชิกไม่ต้องกำรให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอกย่อมทำได้
โดยต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งเช่นเดียวกับที่ได้ให้ควำมยินยอม
/ข้ำพเจ้ำ…
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ข้ำพเจ้ำ

สมำชิกเลขทะเบียนที่
ตำแหน่ง
สังกัด ( ) ในรำชกำร ............... ( ) นอกรำชกำร
หมำยเลขโทรศัพท์
ได้อ่ำนข้อตกลงและเงื่อนไข พร้อมทั้งนโยบำยเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่อให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม
ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำ ไว้เป็นหลักฐำนสำคัญ

........................................................ผู้ให้ควำมยินยอม
(......................................................)
.......................................................พยำน
(......................................................)
.......................................................พยำน
(......................................................)

