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กฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล

ท่านสามารถเลือกวันอบรมสัมมนา
วันใดก็ได้ ในเดือน ธันวาคม
บรรยายโดย

หัวข้อสัมมนา
1. ความยินยอม (Consent) คืออะไร? มีหลักเกณฑและรายละเอียด

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

2.
- นักวิทยศิลป | ผูเชี่ยวชาญกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
และกฎหมายแรงงานทุกฉบับ
- PDPAG (Personal Data Protection Act GURU)

ระยะเวลาการสัมมนา

2 ชั่ วโมง 50 นาที
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิ ก (Tax, HR, CPD)

900 + VAT 63 = 963 บาท
บุ คคลทั่วไป

1,200 + VAT 84 = 1,284 บาท

รับชํ าระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านัน้

3.
4.

5.
6.

ในการขอความยินยอมอยางไร?
• ความยินยอมเปนฐานในการประมวลผลไดในกรณีใด
• เงื่อนไขของความยินยอม (Requirements of Consent)
• ขอควรระวังในการจัดการความยินยอม
• ขอมูลที่เก็บรวบรวมกอน กฎหมายบังคับใช
จะตองดำเนินการขอความยินยอมหรือไม
• ขอควรระวังเกี่ยวกับความยินยอมระหวางบุคคล
ที่อำนาจตอรองไมเทากัน
การขอความยินยอมในรูปแบบตางๆ เพื่อนำมาประมวลผลขอมูล
• การทำตลาดแบบตรง (Direct Market)
• ระบบสมาชิกสะสมแตม (Loyalty Program)
• การใชขอมูลเครือขายสังคม (Social Network)
• การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน (Online Behavioral Advertisement)
• การขอความยินยอมจากผูเยาว
ตัวอยาง : การขอความยินยอม (Consent) ตาม กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
การใชฐาน Lawful Basis หลักการเบื้องตนของกฎหมาย
ที่ไดรับการยกเวนโดยไมตองขอความยินยอมมีหลักเกณฑใดบาง
Case Studies ที่เกี่ยวของกับการขอความยินยอม (Consent)
ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ถาม - ตอบประเด็นปญหา

เงื่อนไขการอบรม
1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชํ าระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านัน้
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุ ณาส่งใบ Pay-in มาที่ e-payment@dharmniti.co.th
4. ผู ้เรียนต้องมีบัญชี Facebook ส่วนตัว
5. มีคอมพิวเตอร์หรืออุ ปกรณ์ท่เี ชื่ อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ ากว่
ํ า 10 mb
6. เจ้าหน้าที่จะทําการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิ ดในเวลาทําการ 09.00-17.00 น.
7. ผู ้เข้าอบรมสามารถพิมพ์สอบถามคําถามในระหว่างอบรมได้และวิทยากรจะตอบคําถามให้ภายหลังอบรม
8. กลุ่มอบรมออนไลน์สามารถเปิ ดเข้าเรียนย้อนหลังได้ภายใน 3 วัน
*** ห้ามบันทึกเสียงภาพ วีดีโอ แชร์หรือนําไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4

หลักสูตรนี้ ไมนับชั่วโมง
ผูทำบัญชี และ ผูสอบบัญชี

เฉพาะหลักสูตรที่สามารถเลือกวันอบรมได

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1 ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th
• กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย โดยแจ้งวันที่ต้องการเข้าอบรมในกรอบ
“กรอกรหัสส่วนลด / ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่” ซึ่งอยู่ด้านล่าง
ของแบบฟอร์มหากจองผ่าน online หรือแจ้งวันที่กับเจ้าหน้าที่
เมื่อจองผ่านโทรศัพท์
• เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ท่านจะได้รับการยืนยันจาก e-mail :
seminar@dst.co.th

คลิกเพื่อลงทะเบียน
พิมพแจงวันที่ตองการเขารวมอบรม

2 ชำระเงิน (ผ่านระบบ QR Code หรือโอนเงินผ่านธนาคาร)

3 รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ
• เพื่อสอบถามชื่อบัญชี Facebook และ นำส่ง Link
เข้าร่วมอบรม (เจ้าหน้าที่จะอนุมัติให้เข้ากลุ่มตามวัน
ที่ท่านแจ้งความประสงค์ ไว้)

1,177.00 บาท

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว**เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

คลิกที่ Link เพื่อเขารวมกลุม

เงื่อนไขการเขาอบรม
1. ผูเขาสัมมนาตองมีบัญชี Facebook สวนตัว
2. มีคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได ไมต่ำกวา 10 Mbps
3. เจาหนาที่จะทำการอนุมัติเขาอบรมในกลุมปดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
4. ผูเขาสัมมนาสามารถพิมพขอคำถามผานทางชอง Comment ได ในระหวางการอบรม และวิทยากรจะตอบคำถามใหภายหลังการอบรม
5. กลุมอบรมออนไลนสามารถเปดเขาเรียนยอนหลังไดภายใน 3 วัน
6. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการอบรม
- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

