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ข้อตกลงและเงื•อนไขการใช้งาน
แบบแสดงความยิ นยอมในการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกระทําการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลภายใต้เงือ• นไขดังต่อไปนี•
1. ข้อมูลทีจ• ดั เก็บและใช้โดยมหาวิทยาลัยรามคําแหงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีม• หาวิทยาลัยรามคําแหงได้รบั มาจากการ
ุ ภาพ จะถูกนํา
กรอกข้อมูลในขัน• ตอนการสมัคร และในระหว่างศึกษา ทีเ• ป็ นข้อมูลทีม• คี วามสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็ นปจั จุบนั และมีคณ
ไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทก•ี าํ หนดไว้ตามหนังสือนีเ• ท่านัน• เพือ• ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. วัตถุประสงค์ขา้ พเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยรามคําแหงทําการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพือ• ใช้ใน
การรับสมัครนักศึกษา การตรวจสอบวุฒบิ ตั ร การลงทะเบียนเรียน การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาและระเบียนสถิติ การบอกเลิก-บอกเพิม•
และออกรายงานข้อมูลทะเบียนเรียนการจัดสอบและจัดกรรมการคุมสอบ การตรวจสอบหลักฐานการเข้าสอบ การประมวลผล
การสอบไล่ การรับรองผลการศึกษา การออกหนังสือสําคัญ ให้บริการ One Stop Service การแจ้งจบและเตรียมปริญญาบัตร
การบริการทะเบียนประวัตแิ ละปรับฐานข้อมูลนักศึกษา การเก็บข้อมูลและบริการทางคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและรับรองวุฒบิ ตั ร ม.ร.
และการแนะแนวและประชาสัมพันธ์
3. การเปิ ดเผย/ส่งต่อข้อมูล โดยส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารเพือ• จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา เปิ ดเผย/ส่งต่อข้อมูลให้กระทรวง
การอุดมศึกษาฯ สําหรับจัดทําระเบียนสถิติ ส่งต่อข้อมูลให้กรมการปกครองสําหรับตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ เปิดเผย/ส่งต่อข้อมูล
ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพือ• ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
คําชี!แจงเกี•ยวกับการแสดงความยิ นยอมในการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1. มหาวิทยาลัยรามคําแหงจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วตั ถุประสงค์ทไ•ี ด้แจ้งไว้
2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิตามกฎหมายดังต่อไปนี•
2.1 สิทธิในการแก้ไขหรือเปลีย• นแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็ นปจั จุบนั ภายใต้ขอ้ บังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2.2 สิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับรองสําเนาถูกต้องเกีย• วกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึง• ข้อมูล
ส่วนบุคคลทีต• นไม่ได้ให้ความยินยอม
2.3 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ• กีย• วกับตนจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง รวมทัง• ขอให้มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื•นหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีม• หาวิทยาลัยรามคําแหงส่งหรือโอน
ให้กบั ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื•น
2.4 สิทธิในการขอให้มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปิ ดเผยถึงการได้มาซึง• ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ• กีย• วกับตน ในขณะทีต• นไม่ได้
ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
2.5 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิรอ้ งเรียน ในกรณีทบ•ี ริษทั หรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือลูกจ้าง หรือผูร้ บั จ้าง
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงฝา่ ฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบถึงข้อตกลงและเงื•อนไขการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว และยินยอมตามเงื•อนไข
ดังกล่าวทุกประการ
....................................................................
(...................................................................)
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