Logo คู่สญั ญา
ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Sharing Agreement)
ระหว่าง
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กับ (ชื่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่าย)
--------------------------------ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้ทาขึ้น เมื่อวันที่ (ระบุวันที่ลงนาม ในข้อตกลง)
ณ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยที่ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “สมอ.” ฝ่ายหนึ่ง ได้
ตกลงใน (ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญาหลัก) ฉบับลงวันที่ (ระบุวันที่ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
หรือวันทาสัญญาหลัก) ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “สัญญาหลัก” กับ (ระบุชื่อคู่สัญญาอีกฝ่าย) ซึ่งต่อไปใน
ข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “(ระบุชื่อเรียกคู่สัญญาอีกฝ่าย)” อีกฝ่ายหนึ่ง รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”
เพื่อให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ภ ายใต้ความตกลงของสั ญญาหลัก คู่สัญญามีความจาเป็นต้องแบ่งปัน โอน
แลกเปลี่ยน หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “แบ่งปัน”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเก็บรักษาแก่อีกฝ่าย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่
แต่ละฝ่าย เก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) นั้น แต่ละฝ่ายต่างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือแต่ละฝ่ายต่างเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจ
กาหนดรูปแบบ และกาหนดวัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลที่ต นต้องแบ่งปัน ภายใต้
ข้อตกลงนี้
ด้วยเหตุนี้ คู่สัญญาจึงตกลงจัดทาข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก เพื่อเป็นหลักฐาน
การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างคู่สัญญาและเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้ รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันทา
ข้อตกลงฉบับนี้ และที่จะมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.
คู่สัญญารับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทาให้สามารถ
ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่าย จะดาเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกาหนด เพื่อคุ้มครองให้การ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

๒.
ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลที่ คู่สั ญ ญาแบ่ งปั นกั น คู่สั ญญาแต่ล ะฝ่ ายตกลงแบ่ งปั นข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลดั ง
รายการต่อไปนี้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันโดย สมอ.

วัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลเฉพาะบุคคล
ได้แก่ ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด รูปถ่าย หมายเลข
บัตรประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่สามารถ
ระบุตัวตนได้ เลขบัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูล
อ่อนไหวอื่นๆ ได้แก่ สัญชาติ ศาสนา ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน

• เพื่อยืนยันตัวตน หรือตรวจสอบบุคคล ก่อน
สมัครเข้าใช้บริการ
• เพื่อการทาธุรกรรมในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สมอ.
• เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการของสมอ. ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

2. ข้อมูลเฉพาะนิติบคุ คล
ได้แก่ ชื่อบริษัท หรือชื่อผู้ประกอบการ
ชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม, ชื่อผู้ถือหุ้น
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่ใบอนุญาต
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิต บัญชีรายการสินค้า

• เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของ สมอ. เช่น พ.ร.บ.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การมาตรฐาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอตจนเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน
กฏหมายดังกล่าว
• เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการตามที่
กฎหมายกาหนด หรือ ตามที่หน่วยงานของ
รัฐร้องขอ
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบต่างๆ การ
วิเคราะห์ และจัดทาเอกสารตามคาร้องขอ
ของหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการ
ด าเนิ น การต่ า งๆ ของ สมอ. เช่ น การ
ด าเนิ น การด้ า นการเงิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การดาเนินการด้านข้อร้องเรียน
• เพื่ อ การประมวลผลข้ อ มู ล ในการยื่ นขอรับ
ใบอนุญาต/ใบรับรอง หรือระบบสารสนเทศที่
เปิดให้บริการ

• เพื่อนาไปเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ
(เฉพาะข้อมูลที่กฎหมายกาหนด ให้เปิดเผย)
ผ่านทางเว็บไซต์ของ สมอ. www.tisi.go.th
3. ข้อมูลสาหรับการติดต่อ (บุคคล/นิติบุคคล)
ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
อีเมล์ ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ

• เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือ
แจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ กิจกรรม การ
บริการ ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ได้รับ
จากลูกค้า
• เพื่อตอบคาถามและให้ความช่วยเหลือแก่
ลูกค้า

4. ข้อมูลทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการใช้งานเว็บไซต์
ได้แก่ บันทึกการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์
ข้อมูลตาแหน่ง GPS, Cookie data, IP address

สาหรับใช้ในการตรวจสอบ ยืนยัน/เป็นหลักฐาน
การใช้งานเว็บไซต์ หรือเครือข่ายอื่นๆ ตาม
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้แยกแยะได้ว่าผู้ใช้งาน
คือ ใคร มีพฤติกรรมการใช้งานเป็นอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันโดย (ระบุชอื่ คูส่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่าย)

วัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเฉพาะบุคคล ข้อมูลเฉพาะนิติบุคคล
ข้ อ มู ล ส าหรั บ การติ ด ต่ อ และข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว
เนื่องกับการใช้งานเว็บไซต์ ที่ สมอ. แบ่งปันให้
(คู่สัญญา) ในรูปแบบที่ผ่านกระบวนการ รวบรวม
จั ด ท า จั ด เ ก็ บ ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว และพร้อมใช้งาน

เพื่อการเชื่อมโยงแสดงผลข้อมูลในแอปพลิเคชัน

๓.
ฐานกฎหมายในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ ๒ คู่สัญญาแต่ละ
ฝ่ายมีฐานกฎหมายตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่สัญญาอีก
ฝ่าย (แต่ละฝ่ายอาจใช้ฐานกฎหมายที่ต่างกันในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล)

ฐานกฎหมายของ สมอ.
1. พระราชบั ญญั ติ มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎระเบียบ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
3. ได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานกฎหมายของ (ระบุชื่อคู่สัญญาอีกฝ่าย)
1. (ระบุฐานกฎหมายในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญาอีกฝ่าย เช่น เพื่อ
การให้บริการตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
2. ได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
๔.
คู่สัญญารับทราบและตกลงว่า แต่ละฝ่ายต่างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของข้อมูลส่วน
บุคคลที่ตนประมวลผล และต่างอยู่ภายใต้บังคับในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบทบัญญัติ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต่างหากจากกัน
๕.
คู่สัญญารับรองและยืนยันว่า ก่อนการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่อีกฝ่าย ตนได้ดาเนินการแจ้ง
ข้อมูล ที่จ าเป็ น เกี่ยวกับ การแบ่งปั นข้อมูลและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ มีฐ าน
กฎหมายหรืออานาจหน้าที่โดยชอบด้ว ยกฎหมายให้สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้อีกฝ่าย และให้อีกฝ่ าย
สามารถทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับนั้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
๖.
ใด ๆ ในการ

คู่สัญญารับรองว่า คู่สัญญาฝ่ายทีแ่ บ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ถูกจากัดสิทธิ ยับยั้งหรือมีข้อห้าม
๖.๑. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเป็นฝ่ายแบ่งปัน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อตกลง
ฉบับนี้
๖.๒. แบ่งปันส่วนบุคคลไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้

๗.
คู่สัญญาจะทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รับมาจากอีกฝ่ายเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดในข้อ ๒ ของข้อตกลงฉบับนี้ และแต่ละฝ่ายจะไม่ประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นความจาเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

๘.
คู่สัญญารับรองว่าจะควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากอีกฝ่ายภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รักษาความลับและปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่ งครัด และดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
ตามข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น โดยจะไม่ทาซ้า คัดลอก ทาสาเนา บันทึกภาพข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนเป็นอันขาด เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหลัก หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุหรือบัญญัติไว้เป็น
ประการอื่น
๙.
คู่สัญญารับรองว่าจะกาหนดให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ถูกจากัดเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือมีความจาเป็นในการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น
๑๐. คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากฝ่ายที่โอนข้อมูลแก่บุคคลของ
คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลที่ไม่มีอานาจหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องในการประมวลผล หรือบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ที่มีความ
จาเป็นต้องกระทาตามหน้าที่ในสัญญาหลัก ข้อตกลงฉบับนี้หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ที่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาฝ่ายที่โอนข้อมูลก่อน
๑๑. คู่สัญญาจัดให้มีและคงไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยสาหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีความ
เหมาะสมทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศกาหนดและ/
หรือตามมาตรฐานสากล โดยคานึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล เพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความเสียหายอันเกิดจาก
การละเมิด อุบัติเหตุ ลบ ทาลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
๑๒. กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด พบพฤติการณ์ที่มีลักษณะที่กระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันกันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการละเมิด อุบัติเหตุ
ลบ ทาลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คู่สัญญาฝ่ายที่พบเหตุดังกล่าวจะดาเนินการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบโดยทันทีภายในเวลาไม่เกิน .... (ระบุเวลา
เป็นหน่วยชั่วโมงที่คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย เช่น ภายใน 24 ชั่วโมงหรือ 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่ควรเกิน
48 ชั่วโมงเนื่องจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวแก่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลภายใน 72 ชั่วโมง).... ชั่วโมง
๑๓. การแจ้งถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้
มาตรการตามที่เห็นสมควรในการระบุถึงสาเหตุของการละเมิด และป้องกันปัญหาดังกล่าวมิให้เกิดซ้า และจะให้
ข้อมูลแก่อีกฝ่ายภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กาหนด ดังต่อไปนี้

๑๓.๑. รายละเอียดของลักษณะและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของการละเมิด
๑๓.๒. มาตรการที่ถูกใช้เพื่อลดผลกระทบของการละเมิด
๑๓.๓. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิด หากมีปรากฎ
๑๓.๔. ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการละเมิด
๑๔. คู่ สั ญ ญาตกลงจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อย่ า งสมเหตุ ส มผลแก่ อี ก ฝ่ า ย เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูล ที่ใช้บังคับ ในการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ที่สมเหตุสมผลจากการใช้สิ ทธิต่าง ๆ ภายใต้
กฎหมายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โดยพิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณะการประมวลผล
ภาระหน้าที่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้บังคับ และข้อมูลส่วนบุคคลที่แต่ละฝ่ายประมวลผล
ทั้งนี้ กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคาร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพื่อ
ใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือได้ รับมาจากอีกฝ่าย คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับคาร้องจะต้อง
ดาเนินการแจ้งและส่งคาร้องดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นฝ่ายโอนข้อมูลโดยทันที โดยคู่สัญญาฝ่ายที่รับคาร้องนั้น
จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการจัดการตามคาขอหรือข้อร้องเรียนของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล
นั้นด้วย
๑๕. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความจาเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากอีกฝ่ายไป
ยังต่างประเทศ การส่งออกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับปกป้องตามมาตรฐานการส่งข้อมูลระหว่าง
ประเทศตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของประเทศที่ส่งข้อมูลไปนั้นกาหนด ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงที่จะเข้าทาสัญญาใด ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับการโอนข้อมูล
๑๖. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่โอนและรับโอน โดยคู่สัญญาฝ่ ายนั้นจะต้องทาสัญญากับผู้ประมวลผลข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสัญญา
ดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนและรับโอนไม่น้อยไปกว่าเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อตกลงฉบับนี้ และเงื่อนไขทั้งหมดต้องเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อ
สงสัย หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ว่าจ้างหรือมอบหมายผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คู่สัญญาฝ่ายนั้นยังคง
ต้องมีความรับผิดต่ออีกฝ่ายสาหรับการกระทาการหรือละเว้นกระทาการใด ๆ ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นั้น
๑๗. เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะบัญญัติไว้เป็นประการอื่น คู่สัญญาจะทาการลบหรือทาลายข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ตนได้รับจากอีกฝ่าย เมื่อหมดความจาเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทางาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ นับแต่วันที่ดาเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลง
ฉบับนี้เสร็จสิ้น หรือวันที่คู่สัญญาได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกสัญญาหลักแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลที่ตนได้รับจากอีกฝ่ายตามข้อตกลงฉบับนี้ก่อนสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะทาการลบหรือ
ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้รับตามข้อตกลงฉบับนี้ทันที
๑๘. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่อีกฝ่ายในค่าปรับ ความสูญหายหรือเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่ไม่ได้ผิดเงื่อนไข อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ แม้ว่าจะมีข้อจากัดความรับผิด
ภายใต้สัญญาหลักก็ตาม
๑๙. หน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงนับแต่วั นที่การ
ดาเนิ น การตามสั ญญาหลั กเสร็จ สิ้น ลง หรื อ วันที่คู่สั ญญาได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ยกเลิ กสั ญญาหลัก
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ดี การสิ้นผลลงของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่กระทบต่อหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละ
ฝ่ายในการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กาหนดในข้อ ๑๗ ของข้อตกลงฉบับนี้
ในกรณีที่ข้อตกลง คารับรอง การเจรจา หรือข้อผูกพันใดที่คู่สัญญามีต่อกันไม่ว่าด้วยวาจาหรือ
เป็นลายลักษณ์อักษรใดขัดหรือแย้งกับข้อตกลงที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความตามข้อตกลงฉบับนี้บังคับ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้
ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น
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