50

ึูลก
เจงขาะล
คพ.รํา.บถ.คาุมมครอ
อม

www.hrcenter.co.th

11. การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานตองมีหนังสือยินยอมจากพนักงานทุกปหรือไม
12. เอกสารสมัครงานที่ไมผานการพิจารณา บริษัทควรดําเนินการอยางไร
13. ลูกจางทําผิดวินัย ถาบริษัทออกหนังสือเตือนหรือเลิกจาง ลูกจางมีสิทธิไมยินยอมให
บริษัทเปดเผยขอมูลนี้ตอบุคคลอื่นในหรือนอกบริษัทไดหรือไม
14. HR โพสตรูปกิจกรรมพนักงานเพื่อประชาสัมพันธองคกร จะผิด พ.ร.บ.นี้หรือไม
15. พนักงานโพสตรูปของพนักงานดวยกันเองโดยไมไดขอความยินยอมกอน
พนักงานจะผิด พ.ร.บ.นี้หรือไม
16. เจาหนี้ซึ่งเปนบุคคลภายนอกสอบถามขอมูลของพนักงานเพื่อทวงหนี้ HR ในฐานะ
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะใหขอมูลกับเจาหนี้ไดหรือไม
17. บริษัทออกหนังสือรับรองเงินเดือนใหกับพนักงานไปยื่นกับธนาคารเพื่อขอกูสินเชื่อซื้อบาน
เมื่อมีเจาหนาที่ธนาคารโทรมาขอคํายืนยันจาก HR ทาง HR สามารถใหขอมูลไดหรือไม
18. พนักงานมาขอสําเนาทะเบียนบานหรือเอกสารสวนตัวของพนักงานเองจาก HR
เจาหนาที่จะสามารถใหขอมูลไดเลยหรือไม
19. หัวหนางานสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลของพนักงานในระบบฐานขอมูลขององคกร
ไดหรือไม
20. การเก็บขอมูลการประเมินความสามารถ
ในการทํางานของลูกจางตองไดรับ
ความยินยอมกอนหรือไม อยางไร
ฯลฯ

สวนบุคคล 2562
เรียน
เจาะ. 25ล62ึก ออนไลน
ตัวอยาง 50 คําถุคาม
พ.ศ
คล
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบ

ผานโปรแกรม

1.
2.
3.
4.

ขอมูลสวนบุคคลตองขอความยิินยอมทุกอยางหรืือไไม
ขอมูลสวนบุคคลแบบใด หรือประเภทใดที่ไมตองขอความยินยอม
เอกสารสมัครงานที่เปนขอมูลสวนบุคคลตองขอความยินยอมอยางไร
กรณีรับสมัครงาน การขอความยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
หากนายจางจะพิมพขอความแทรกไวในสัญญาจาง หรือสัญญาขอใชการบริการ ขอใด
ขอหนึ่งไดหรือไม
5. ในใบสมัครตองระบุผูอางอิง ญาติ หรือผูคํ้าประกัน ขอมูลเหลานี้ตองขอความยินยอม
จากผูที่ถูกอางอิงหรือไม
6. หากบริษัทตองการสืบประวัติอาชญากรรมของผูสมัครที่ผานการสัมภาษณ
จะทําไดหรือไม หรือตองทําอยางไร แยกเปน 2 กรณี คือ
1) ในแบบฟอรมใบสมัครงานไมมีขอความยินยอม
2) ในแบบฟอรมใบสมัครงานมีขอความยินยอม
7. การขอความยินยอมที่เกินกวาขอบเขตวัตถุประสงคการจางงานจะใชอางวาเปน
ความยินยอมโดยชอบไดหรือไม
8. บริษัทอื่นขอเช็กประวัติ (Reference Check) ของอดีตลูกจาง HR จะใหขอมูลไดหรือไม
9. กอนเริ่มงาน นายจางใหลูกจางเขารับการตรวจรางกายที่โรงพยาบาล เมื่อผลตรวจ
ออกแลวโรงพยาบาลสามารถสงผลการตรวจใหนายจางโดยตรงเลยไดหรือไม หากสง
โดยตรงไมไดตองดําเนินการอยางไร
วิทยากร
10. ผลการตรวจสุขภาพจากทางโรงพยาบาล
ที่แผนกเซฟตี้ตองนําไปยื่นใหแรงงาน
จะถือวาผิดพ.ร.บ.นี้หรือไม

• ตอบคําถาม 50 ขอที่คุณ
อยากรูเกี่ยวกับพ.ร.บ.
คุมครองขอมูลสวนบุคคล
• เปดถาม – ตอบ ชวงทาย
เพื่อเคลียรคําถามคาใจ

ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)

ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานกฎหมายโจ แอนด สมิท
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 ผูเรียนตองมีความรู
เกี่ยวกับตัวบทของ
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลฯ
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