นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ กระทรวงวัฒนธรรม
Privacy Policy of Ministry of Culture
จัดทําเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดทํานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของผูใชบริการทุกทาน (Personal Information) ที่ติดตอเขามายังเว็บไซตของ กระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการใหบริการแกผูใชบริการทุกทานที่เขามาใชบริการเว็บไซตของ กระทรวง
วัฒนธรรม ทางเว็บไซตจึงไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไว เชน อีเมลแอดเดรส (Email
Address) ชื่อ (Name) ที่อยูหรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย (ZIP Code) หรือ
หมายเลขโทรศัพท (Telephone Number) เปนตน
2. ในกรณีที่ทานสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใชบริการอยางใดอยางหนึ่ง กระทรวง
วัฒนธรรม จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพิ่มเติม ไดแก เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรด
ปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิ ต
(CreditCard Number) และที่อยูในการแจงคาใชจาย (Billing Address)
3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนในการนําสถิติไปใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของ กระทรวงวัฒนธรรม จึงจําเปนตองจัดเก็บรวบรวมขอมูลของทาน
บางอยางเพิ่มเติม ไดแก หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม คนผาน (Browser Type)
โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ (web page) ของเว็บไซตที่ผูใชเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม
เว็ บไซต (Access Times) และเว็บ ไซตที่ผูใชบริการเขาถึงกอนหนานั้น (Referring Website
Addresses)
4. กระทรวงวัฒนธรรม ขอแนะนําใหทานตรวจสอบนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(PrivacyPolicy) ของเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซตนี้ เพื่อจะไดทราบและเขาใจวาเว็บไซตดังกลาว
เก็บรวบรวม ใชหรือดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ไม
สามารถรับรองขอความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ไดมีการประกาศไวในเว็บไซตดังกลาวได
และไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซตเหลานั้นไมไดปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เว็บไซตดังกลาวไดประกาศไว
การใชขอมูลสวนบุคคล
1. กระทรวงวัฒนธรรม จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาที่จําเปน เชน ชื่อ และ ที่อยู เพื่อใชในการ
ติดต อ ใหบ ริการ ประชาสัมพัน ธ หรือใหขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็น ของทานใน
กิจการหรือกิจกรรมของ กระทรวงวัฒนธรรม เทานั้น
2 . กระทรวงวัฒนธรรม ขอรับรองวาจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของทานที่ กระทรวงวัฒนธรรม ไดเก็บ
รวบรวมไว ไปขายหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากทานเทานั้น

3. ในกรณีที่ กระทรวงวัฒนธรรม ไดวาจางหนวยงานอื่นเพื่อใหดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะหเชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ กระทรวงวัฒนธรรม
เปนตน กระทรวงวัฒนธรรม จะกําหนดใหหนวยงานที่ไดวาจางใหดําเนินการดังกลาว เก็บรักษาความลับ
และความปลอดภั ยของข อมู ลส วนบุคคลของทาน และกําหนดขอหามมิใหมีการนําขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาวไปใชนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ กระทรวงวัฒนธรรม
สิทธิในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของทาน
เพื่อประโยชนในการรักษาความเปนสวนตัวของทานๆ มีสิทธิเลือกที่จะใหมีการใชหรือแชรขอมูลสวน
บุคคลของท าน หรืออาจเลื อกที่ จะไมรั บข อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก กระทรวงวัฒนธรรม ก็ได โดย
เพี ย งแต ทา นกรอกความจํ า นงดั งกล า วเพื่ อแจ งให กระทรวงวัฒ นธรรม ทราบในหนาเว็บ http://www.mculture.go.th
การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล
เพื่ อประโยชน ในการรั กษาความลั บ และความปลอดภัย สําหรับ ขอมูล สว นบุคคลของทาน กระทรวง
วัฒนธรรม จึงไดกําหนดระเบียบภายในหนวยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเขาถึงหรือใชขอมูลสวนบุคคลของทาน
และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลบางอยางที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เชน หมายเลขบัตรเครดิต
เปนตน กระทรวงวัฒนธรรม จึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัส
ลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน
การใชคุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ขอมูลที่ กระทรวงวัฒนธรรม สงไปยังโปรแกรมคนผานเว็บไซต (Web browser) ของ
ผูใชบริการ และเมื่อมีการติดตั้งขอมูลดังกลาวไวในระบบของทานแลว หากมีการใช “คุกกี้” ก็จะทําใหเว็บไซต
(ของหนวยงาน) สามารถบันทึกหรือจดจําขอมูลของผูใชบริการไว จนกวาผูใชบริการจะออกจากโปรแกรมคนผาน
เว็บไซต หรือจนกวาผูใชบริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไมอนุญาตให “คุกกี้” นั้นทํางานอีกตอไปหาก
ทานเลือกใช “คุกกี้” แลว ทานจะไดรับความสะดวกสบายในการทองเว็บไซตมากขึ้น เพราะ“คุกกี้” จะชวยจดจํา
เว็บไซตที่ทานแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จะนําขอมูลที่ “คุกกี้” ไดบันทึกหรือเก็บรวบรวมไว ไป
ใชในการวิเคราะหเชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ
กระทรวงวัฒนธรรม ตอไป

การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
กระทรวงวัฒนธรรม อาจทําการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยมิไดแจงให
ทานทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม จึง
ขอแนะนําใหผูใชบริการอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใชบริการจาก
เว็บไซตของ (หนวยงาน)
การปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการติดตอกับ กระทรวงวัฒนธรรม
ในกรณีที่ทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ยินดีที่จะตอบขอสงสัย รับ
ฟงขอเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการของกระทรวงวัฒนธรรม
ตอไป โดยทานสามารถติดตอกับ กระทรวงวัฒนธรรม ตามที่อยูที่ปรากฏขางลางนี้
กระทรวงวัฒนธรรม
ที่อยู เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท 02-422-8888
โทรสาร 02-422-8870
Email webmaster@m-culture.go.th

