เอกสารประกอบการสมัครขอทุน ลาดับที่ 7

ความยิ นยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สาหรับนักเรียน
ข้าพเจ้า...............................................................ยินยอมให้มูลนิธยิ ุวพัฒน์เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าทีม่ ลู นิธมิ อี ยู่หรือทีข่ า้ พเจ้าได้ให้หรือจะได้ให้กบั มูลนิธิ ได้แก่
1. ข้อมูลในใบสมัครขอทุน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเล่น เลขประจาตัวประชาชนหรือเลขประจาตัว บุคคล
ซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย วันเดือนปี เกิด เลขบัญชีธนาคาร ที่อยู่ อีเมล ไลน์ ไอดี เฟซบุ๊ก หมายเลขโทรศัพท์
รูปภาพถ่ายใบหน้า ภาพถ่ายทีอ่ ยู่อาศัย ข้อมูลการศึกษา อาชีพ เรียงความ ความเห็นของนักเรียนผูข้ อทุน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองซึ่งเกี่ยวข้องกับการขอทุนของนักเรียน ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล สถานภาพ ข้อมูล
สุขภาพ อาชีพ รายได้ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลภาระหนี้สนิ
3. ข้อมูลในใบรับรองการเป็ นนักเรียน และผลการเรียนของนักเรียนผูข้ อทุนหรือนักเรียนทุน
4. ข้อความของนักเรียนทีส่ ง่ ถึงมูลนิธผิ ่านทางจดหมาย ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือกลุ่มปิ ดเฟซบุ๊กทุนยุวพัฒน์
5. ความคิดเห็นของนักเรียนผู้ขอทุนหรือนักเรียนทุนที่มตี ่อโครงการต่างๆ ของมูลนิธยิ ุวพัฒน์ เช่นโครงการ
ทุนการศึกษา กิจกรรมชุมนุ มนักเรียนทุนยุวพัฒน์ พี่เลี้ยงอาสา อาสาสมัครติดตามนักเรียนทุน อาสาสมัคร
ตอบจดหมายนักเรียนทุน เป็ นต้น
6. รูปภาพกิจกรรม ข้อความสัมภาษณ์ วิดโี อ คลิปเสียง ของนักเรียนผูข้ อทุนหรือนักเรียนทุน
7. ข้อมูลจากแบบสารวจความเป็ นอยู่ของนักเรียนทุน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นอยู่ การศึกษา อาชีพ
ความคิดเห็นของนักเรียนทุน โดยมูลนิธจิ ะส่งแบบสารวจให้กบั นักเรียนระหว่างทีเ่ รียนอยู่ และเมื่อเป็ นอดีต
นักเรียนทุนแล้ว อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
วัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้ มูล ดังนี้
1. สาหรับนักเรียนทีส่ มัครขอทุนการศึกษา
1.1 เพื่อใช้พจิ ารณาคัดเลือกนักเรียนทุน
1.2 ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด้รบั ทุน เพื่อสร้างการรับรู้ และความโปร่งใส
2. เมื่อนักเรียนได้รบั การพิจารณาให้เป็ นนักเรียนทุนแล้ว
2.1 เพื่อใช้ขอ้ มูลสาหรับการโอนเงินทุนการศึกษาให้นกั เรียนทุน
2.1.1 เพื่อ การติด ตามสถานะของนัก เรียนทุน จากครู ผู้ป กครอง และนัก เรีย นทุ น ตรวจสอบว่า
นักเรียนทุนยังมาเรียนตามปกติหรือไม่
2.1.2 เพื่อส่งข้อมูลบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนให้กบั ธนาคารสาหรับการโอนเงินทุนการศึกษาให้กบั
นักเรียนทุน
2.2 เพื่อใช้ในการประคับประคองดูแลนักเรียนทุนให้เรียนจบชัน้ ม.6 หรือ ปวช. 3
2.2.1 เพื่อโทรพูดคุยสอบถามความเป็ นอยู่ ให้คาแนะนา โดยเจ้าหน้ าที่ยุวพัฒน์ และอาสาสมัคร
(พีเ่ ลีย้ งอาสา, อาสาติดตามนักเรียนทุน, อาสาตอบจดหมายนักเรียนทุน) ผ่านช่องทางโทรศัพท์
ช่องทางออนไลน์ (ไลน์ / เฟซบุ๊ก) และจดหมาย
2.2.2 เพื่อส่งเอกสารจากมูลนิธถิ งึ นักเรียนทุน เช่น จดหมายติดตามสถานะการเรียน, ตอบจดหมาย
ของนักเรียนทุน, ยุวพัฒน์สาร, แบบสารวจความเป็ นอยู่นักเรียนทุนปั จจุบนั , แบบสารวจอดีต
นักเรียนทุน เป็ นต้น
2.2.3 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดให้นักเรียนมีเป้ าหมายในการเรียน และการ
ใช้ชวี ติ ได้แก่ กิจกรรมชุมนุ มนักเรียนทุน ยุวพัฒน์ ที่จดั ร่วมกับครูในโรงเรียน, กิจกรรมค่าย
นักเรียนทุน, กิจกรรมทางออนไลน์ผ่านทางกลุ่มปิ ดเฟซบุ๊กนักเรียนทุน หรือทางไลน์ของมูลนิธิ
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
จะสอบถามความยินยอมจากนักเรียนและผูป้ กครองเป็ นรายกรณี
2.3 เพื่อใช้สง่ ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุนให้กบั ผูอ้ ุปการะ
2.4 เพื่อ ส่ง ข้อ มูล ให้ก ับ ภาคีท่ีทางานร่ว มกับมูลนิ ธิ ในการท าให้นัก เรียนได้เ ข้า ถึงเครื่อ งมือ การศึกษาที่มี
คุณภาพ และเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเรียน เช่น ร้อยพลังการศึกษา, บริษทั เลิรน์ เอ็ดดูเคชัน่ จากัด,
บริษทั เอ็ดดูเทค อินโนเวชัน่ จากัด เป็ นต้น
2.5 เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและสือ่ สารประชาสัมพันธ์โครงการของมูลนิธิ
โดยมูลนิธิจะจัดเก็บข้อมูล ของนักเรีย นทุน เป็ นเวลาอย่ างน้ อย 10 ปี เริ่มจากปี ท่นี ักเรียนได้ร ับทุน การศึก ษา
จากมูลนิธยิ ุวพัฒน์ หรือจนกว่านักเรียนทุนจะมีอายุครบ 20 ปี บริบรู ณ์ ซึง่ ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนทุนจะถูกทาลาย ยกเว้น
ข้อมูลที่จะยังคงเก็บไว้เพื่อการติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ และการส่งแบบสารวจเพื่อติดตาม
ความเป็ นอยู่ของนักเรียนทีเ่ คยได้รบั ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ดังนี้
1. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ ยู่ อีเมล ไลน์ไอดี เฟซบุ๊ก หมายเลขโทรศัพท์
2. เรียงความของนักเรียนทีส่ ง่ มาเมื่อตอนสมัครขอทุน
3. ภาพถ่ายของนักเรียนทุน
4. ข้อมูลจากการตอบแบบสารวจนักเรียนทุน
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 ธิขอให้ทาลายหรื อทาให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคล
ที่เป็ นเจ้าของข้อมูล และมีสทิ ธิเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดดเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ มูลนิธยิ ุวพัฒน์ ได้ท่อี เี มล ybf@ybf.premier.co.th เบอรโทรศัพท์
02-301-1093

(ทาเครื่องหมายเพียงช่องเดียว)

[ ] ยินยอม

[ ] ไม่ยนิ ยอม

ลงชื่อ .............................................................................
(
)
นักเรียนผูข้ อทุนหรือนักเรียนทุน
วันที.่ ...............................................................................

ลงชื่อ .............................................................................
(
)
 บิดา  มารดา ผูป้ กครองนักเรียนผูข้ อทุนหรือนักเรียนทุน
วันที่ .....................................................................

