เอกสารประกอบการสมัครขอทุน ลาดับที่ 8

ความยิ นยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สาหรับครูผใู้ ห้ขอ้ มูล
ข้าพเจ้า.........................................................................ยินยอมให้มูลนิธยิ ุวพัฒน์เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าทีม่ ลู นิธมิ อี ยู่หรือทีข่ า้ พเจ้าได้ให้หรือจะได้ให้กบั มูลนิธิ ได้แก่
1. ข้อมูลในใบสมัครขอทุน ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล อีเมล และไลน์ไอดี ความคิดเห็นของครูทเ่ี กี่ยวกับนักเรียนผูส้ มัคร
ขอทุน
2. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อความสัมภาษณ์ คลิ ปเสียง วิดโี อ รูปภาพกิจกรรมของครู ที่มตี ่อโครงการต่างๆ
ของมูลนิธิยุวพัฒน์ เช่น โครงการทุนการศึกษา กิจกรรมชุมนุ มนักเรียนทุนยุวพัฒน์ พี่เลี้ยงอาสา อาสาสมัคร
ติดตามนักเรียนทุน อาสาสมัครตอบจดหมายนักเรียนทุน และโครงการร้อยพลังการศึกษา เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูล ดังนี้
1. สาหรับครูทค่ี ดั เลือกนักเรียนสมัครขอทุนการศึกษา
1.1 นาข้อมูลไปใช้ในการติดต่อครู เพื่อขอข้อมูล และความคิดเห็นเพิม่ เติม เกี่ยวกับการสมัครขอทุนให้กบั
นักเรียน
1.2 นาความคิดเห็นของครูท่เี กี่ยวข้องกับผู้ขอทุน ไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์
ทีม่ ลู นิธกิ าหนด
2. เมื่อนักเรียนได้รบั การพิจารณาให้เป็ นนักเรียนทุนแล้ว
2.1 เพื่อใช้ขอ้ มูลของครูในการติดตามสถานะของนักเรียน เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนทุนมาเรียนตามปกติ
หรือไม่
2.2 เพื่อใช้ในการประคับประคองนักเรียนทุนให้เรียนจบชัน้ ม.6 หรือ ปวช.3
2.2.1 เพื่อ ใช้ติด ต่ อ สอบถามข้อ มูล นั ก เรีย นทุ น ด้า นการเรีย นและความเป็ น อยู่ข องนั ก เรีย นทุ น
โดยเจ้าหน้าทีย่ ุวพัฒน์และอาสาสมัคร (พีเ่ ลีย้ งอาสา, อาสาติดตามนักเรียนทุน) ผ่านช่องทาง
ทางโทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ (ไลน์ / อีเมล)
2.2.2 เพื่อส่งเอกสารจากมูลนิธิถึงโรงเรียน เช่น จดหมายติดตามผลการเรียนและสถานะการเรียน
ของนักเรียนทุน เป็ นต้น
2.2.3 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดให้นักเรียนมีเป้ าหมายในการเรียนและการใช้
ชีวิต ได้แ ก่ กิจ กรรมชุมนุ มนักเรียนทุน ยุ วพัฒน์ ที่จ ัด ร่ ว มกับ ครูในโรงเรียน, กิจ กรรมค่าย
นักเรียนทุน เป็ นต้น
2.2.4 เพื่อลงพืน้ ทีไ่ ปเยีย่ มนักเรียนทุนทีโ่ รงเรียน หรือทีบ่ า้ นของนักเรียนทุน
2.2.5 เพื่อ การส่ ง ต่ อ เคสนั ก เรีย นทุ น ให้ก ับ หน่ ว ยงานภายนอกที่เ กี่ย วข้อ ง เฉพาะนั ก เรีย นที่มี
ความจาเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือเพิม่ เติม ได้แก่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมันคง
่
ของมนุ ษย์จงั หวัด (พมจ.), โรงพยายบาลในท้องถิ่น, มูลนิธิในท้องถิ่น เป็ นต้น ทัง้ นี้มูลนิธิ
จะสอบถามความยินยอมจากครู นักเรียน และผูป้ กครองเป็ นรายกรณี
2.3 เพื่อส่งข้อมูลให้กบั ภาคีทท่ี างานร่วมกับมูลนิธิ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงเครื่องมือการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ
และเพื่อ พัฒ นาทัก ษะด้ า นการเรีย น เช่ น ร้ อ ยพลัง การศึก ษา , บริษั ท เลิร์ น เอ็ด ดู เ คชัน่ จ ากัด ,
บริษทั เอ็ดดูเทค อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นต้น
2.4 เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและสือ่ สารประชาสัมพันธ์โครงการของมูลนิธิ

โดยมูลนิธจิ ะจัดเก็บข้อมูลของข้าพเจ้า เป็ นเวลาอย่างน้อย 3 ปี เริม่ จากปี ทน่ี กั เรียนได้รบั ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ ซึง่ ข้อมูลส่วนตัวครูผใู้ ห้ขอ้ มูลจะถูกทาลาย ยกเว้นข้อมูลทีจ่ ะยังคงเก็บไว้เพื่อการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
อีเมล ไลน์ไอดี เพื่อส่งข่าวหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ทัง้ นี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตน มีสทิ ธิขอให้
เปิ ดเผยการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ นไม่ได้ให้ความยินยอม มีสทิ ธิแจ้งให้ดาเนินการแก้ไข เพิม่ เติม ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
นัน้ ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด มีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทีเ่ กีย่ วกับตนทีก่ ฎหมายอนุ ญาตให้เก็บโดยไม่ต้องขอความยินยอม มีสทิ ธิขอให้ทาลายหรือทาให้ ไม่สามารถระบุตวั บุคคล
ที่เป็ นเจ้าของข้อมูล และมีสทิ ธิเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ มูลนิธยิ ุวพัฒน์ ได้ท่ี อเี มล ybf@ybf.premier.co.th เบอร์โทรศัพท์
02-301-1093
(ทาเครื่องหมายเพียงช่องเดียว)

[ ] ยินยอม

[ ] ไม่ยนิ ยอม

ลงชื่อ .............................................................................
(............................................................................)
ตาแหน่ง...........................................................................
วันที.่ ................................................................................

