เอกสารข้ อมูลความเป็ นส่วนตัว 24
การเปล่ ียนแปลงของพรบ. ความเป็ นส่ วนตัวมีผลต่ อท่ านอย่ างไร

พฤษภาคม 2557

Privacy Act 1988 (พรบ.ความเป็ นส่วนตัว) คุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของท่าน ข้ อมูลส่วนตัวได้ แก่ข้อมูลหรื อความคิดเห็นที่ระบุเอกลักษณ์
ของท่าน หรื อสามารถระบุตวั ท่าน อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปี เกิด ประวัตกิ ารแพทย์ รายละเอียดของบัญชีธนาคาร
และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับตัวท่าน

การเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับพรบ. ความเป็ นส่วนตัวได้ เริ่มขึ ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 การเปลีย่ นแปลงเหล่านี ้รวมถึง Australian Privacy
Principles (หลักการความเป็ นส่วนตัวออสเตรเลีย (APPs))ชุดใหม่ ซึง่ กําหนดวิธีการที่องค์กรเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลีย
(เรี ยกว่าองค์กร) ต้ องดําเนินการกับข้ อมูลของท่าน ทังนี
้ ้รวมถึงการเปลีย่ นแปลงวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลเครดิตของท่าน และอํานาจ
ใหม่ของสํานักงาน Australian Information Commissioner (คณะกรรมาธิการข้ อมูลแห่งออสเตรเลีย (OAIC)) ที่จะจัดการแก้ ปัญหาข้ อ
ร้ องเรี ยนและการสอบสวนเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว
เอกสารนี ้จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบถึงการเปลีย่ นแปลงทัว่ ไปที่สาํ คัญ และสิง่ ที่อาจมีผลแก่ทา่ น

การเปิ ดเผย

เอกลักษณ์ ของท่ าน

ภายใต้ กฎหมายใหมน่อี้งคกร
์ มีความรับผดิชอบมากขนึ้ในการ
ดําเนินการกบัข้ อมลูอยา่งเปิ ดเผยและโปร่งใส

ภายใต้ กฎหมายใหมน่ที้า่นมีสทธ
ิ ิที่จะติดตอ่กบอ
ั งค์กรในแบบนิร
นาม (โดยไม่ต้องบอกช่ือของท่าน) หรื อใช้ นามแฝง (โดยใช้ ช่ือ
สมมติุ) นอกเสยีจากวา่ไมเ่หมาะสมกบประ
ั
เภทของการติดตอ่ที่
ทา่นกําลงัดําเนินอยู่

องค์กรเหลา่นีต้้องมีนโยบายความเป็ นสว่นตวัที่ระบไุว้ อยา่งชดัเจน
และทนต
ั อ่เหตกุารณ์ วา่จะดาํเนนิการอยา่งไรกบัข้ อมลูสว่นตวัของ
ท่าน ต้ องอธิบายถงึลกัษณะของข้ อมลูสว่นตวัทีต่้องการเก็บและ
ใช้ จะทําอะไรกบข
ั ้ อมลูนนแ
ั ้ ละความเป็ นได้ วา่จะเปิ ดเผยให้ แก่
องค์กรตา่งประเทศ ต้ องแจ้ งให้ ทา่นทราบด้ วยวา่ทา่นจะเข้ าถงึและ
แก้ ไขข้ อมูลส่วนตวัของท่านได้ อย่างไร รวมทังการร้
้
องเรี ยนเรื่ อง
ความเป็ นสว่นตวั
นโยบายความเป็ นสว่นตวันี ้ ตามปกติจะหาดไดในเว็
ู ้ บไซตของ
์
องค์กร ถ้ าทา่นไมม่ีอินเตอร์ เนต ทา่นสามารถขอสําเนาได้ ทาง
โทรศพัท์
องค์กรควรแจ้ ง “การเก็บข้ อมลูส่วนตัว” ให้ ทา่นทราบ เมื่อทําการ
เก็บข้ อมลูสว่นตวัของทา่น
การชีแ้จงเรื่ องการเก็บข้ อมูลส่วนตัวองค์กรควรบอกช่ือขององค์กร
และวิธีที่จะตดตอกบองค์
ิ ่ ั
กรนนใ
ั ้ ห้ แก่ทา่น ตลอดจนเหตผลท
ุ ่ีเก็บ
ข้ อมลูสว่นตวัของทา่นถ้ าเป็ นกรณีที่ทา่ นไมต่้องการให้ ข้อมลู
องค์กรนันอาจให้
้
ข้อมลูของทา่นแกใค
่ ร และจะเปดเผยใหแก
ิ
้ ่
องค์กรหรื อหนว่ยงานตา่งประเทศหรื อไม่

ท่านมีสทิ ธิดงักลา่วนีเ้ม่ือทําการติดต่อกบัองค์กรตา่งๆ ท่ีอยูภ่ ายใต้
พรบ. ความเป็ นสว่นตวั แตก่็ไมอ่าจเป็ นไปได้ เสมอไป
ตวัอยา่งเช่น ถ้ าทา่นต้ องการเปิ ดบญ
ั ชีธนาคาร หรื อต้ องการรับเงิน
ช่วยเหลอืจากรัฐบาล ตามปกตทิา่นก็จะต้ องให้ หลกัฐานที่แสดง
เอกลกษ
ั ณ์ของตวัทา่นเอง

การตลาดตดต
ิ ่ อตรง
มีกฎเกณฑ์ใหม่ทกี่ ําหนดว่าองค์กรจะใช้ หรื อแบ่งข้ อมลูสว่นตวัของ
ท่าน ในการ ติดตอ่ทางการตลาดโดยตรงเพอ่ืเสนอขายสนิค้ าหรื อ
บริ การแก่ทาน
่ โดยจะได้ รับอนญ
ุ าตให้ ทาํ ได้ เฉพาะกรณีที่กําหนด
ไว้ แน่นอนเท่านนั้
ถ้ าเป็ นสงิ่ทีเ่กิดขนึ ้ องค์กรนนั้จะตองบอกวิ
้
ธีงายๆ
่ ที่ทานจะบอกให
่
้
หยุด ซงเ
ึ่ ขาจะต้ องหยดุถ้ าทาน
่ แสดงความจํานง (ต้ องจําว่าต้ อง
จดบนัทกไ
ึ ว้ ) และถ้ าทา่นถาม เขาจะต้ องบอกท่านว่าได้ ข้อมูล
สว่นตวัของทา่นมาจากทไ่ีหน

เคล็ดความเปนสวนตั
็ ่ ว: อ่านนโยบายและหมาย
เหตเรุื่องความเป็ นส่วนตวั เพอรเรองว่
ื ่ ู้ ื ่ าข้อมลส่
ู วนตวั
ของท่านจะถูกจดัการอย่างไร
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องค์กรต่างๆ ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ข้อมูลลับ ในการตลาดติดต่อ
ตรง นอกจากว่าท่านได้ ให้ อนุญาตไว้ ลว่ งหน้ า ข้ อมูลลับรวมถึง
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ ท่านลงคะแนนเสียงให้ ใคร เผ่าพันธ์ของ
ท่านหรื อลักษณะเพศสัมพันธ์ของท่าน

เคล็ดความเป็ นส่ วนตัว: ถ้าไม่ตอ้ งการรับ

การตลาดโดยตรง? บอกเลิ กเสีย และถามว่าได้ข้อมูล
ส่วนตัวของท่านมาจากทีไ่ หน

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนตัวแก่ ต่างประเทศ
ถ้ าองค์กรเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของท่านแก่องค์กร หรื อหน่วยงาน
ต่างประเทศ จะต้ องแน่ใจว่าการดําเนินการกับข้ อมูลเป็ นไปตาม
พรบ. ความเป็ นส่วนตัวของออสเตรเลีย
ถ้ าองค์กรหรื อหน่วยงานต่างประเทศใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
อย่างไม่ถกู ต้ อง องค์กรที่เปิ ดเผยข้ อมูลของท่านอาจต้ อง
รับผิดชอบการกระทําดังกล่าวตามกฎหมาย
พันธะดังกล่าวจะใช้ ไม่ได้ ในบางกรณี เช่นในกรณีที่ทา่ นเป็ นฝ่ าย
ยินยอมเป็ นพิเศษให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของท่านแก่องค์กร หรื อ
หน่วยงานต่างประเทศ

ท่านสามารถขอให้ องค์กรทําการแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวของท่าน ใน
กรณีที่: ไม่ถกู ต้ อง ไม่ทนั เหตุการณ์ ไม่ครบถ้ วน ไม่เกี่ยวข้ อง หรือ
ทําให้ เข้ าใจผิด
องค์กรต้ องตอบคําขอแก้ ไขของท่านภายในเวลาอันสมควร
(โดยทัว่ ไปแล้ วน้ อยกว่า 30 วัน) ถ้ าเขาปฏิเสธคําขอของท่าน
จะต้ องแจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมให้ เหตุผลประกอบ
ถ้ าหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียเก็บข้ อมูลส่วนตัวของท่านไว้
ท่านอาจเข้ าดู หรื อขอให้ ทําการแก้ ไขตาม Freedom of
Information Act 1982 (พรบ. เสรี ภาพในข้อมูล 1982) อย่างไร
ก็ตามการขอเข้ าดูและแก้ ไขสามารถทําได้ อย่างไม่เป็ นทางการและ
รวดเร็ว— โดยเพียงต้ องใช้ การโทรศัพท์หรื ออีเมล์เท่านัน้

เคล็ดความเป็ นส่ วนตัว: ตรวจดูว่าข้อมูล ของ
ท่านทีเ่ ก็บไว้ถูกต้อง และถ้าไม่ถูกต้อง
ขอให้ทําการแก้ไขให้ถูกต้อง

บันทึกที่ถูกต้ องและทันเหตุการณ์

สํานักงาน OAIC ได้ จดั พิมพ์เอกสารข้ อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรายงานเรื่ องสินเชื่อ

ปั จจุบนั ผู้คนมีสทิ ธิสงู ขึ ้นในการเข้ าดูและแก้ ไขบันทึกที่บรรจุข้อมูล
ส่วนตัวของตนให้ ถกู ต้ อง

ข้ อมูลที่อยู่ในเอกสารนีเ้ ป็ นข้ อมูลทั่วไป และจะใช้
แทนคําแนะนําทางกฎหมายไม่ ได้

ถ้ าองค์กรหนึง่ มีข้อมูลส่วนตัวของท่าน และท่านขอเข้ าดู องค์กร
นันต้
้ องให้ ทา่ นเข้ าดูได้ ยกเว้ นในกรณีที่จํากัดบางอย่าง
องค์กรนันจะต้
้ องตอบการขอเข้ าดูของท่านภายในระยะเวลาทีม่ ี
เหตุผล (โดยทัว่ ไปน้ อยกว่า 30 วัน) เขาควรให้ ทา่ นเข้ าถึงข้ อมูลใน
ลักษณะที่ทา่ นขอ ถ้ าเขาปฏิเสธคําขอของท่านเขาจะต้ องแจ้ งให้
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมให้ เหตุผลประกอบ
องค์กรดังกล่าวไม่สามารถเรี ยกค่าธรรมเนียมการเข้ าดูข้อมูลจากท่าน
เช่นเดียวกันหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียจะเรี ยกค่าธรรมเนียมจาก
การให้ ทา่ นเข้ าดูไม่ได้ แต่องค์กรฝ่ ายเอกชนอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
อันสมควรแก่เหตุผล

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 1300 363 992
อีเมล์: enquiries@oaic.gov.au
ไปรษณีย์: GPO Box 5218, Sydney NSW 2001
GPO Box 2999, Canberra ACT 2601
หรื อติดต่อเว็บไซต์ที่ www.oaic.gov.au

ถ้ าองค์กรมีข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ไม่ถกู ต้ อง ท่านสามารถขอให้
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องได้
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