แนวทางปฏิบัติที่ดีระดับโลกสำหรับการคุมครองความเ�นสวนตัว
บีเอสเอ

คือ สมาคมชั�นนำที่ทำหนาที่รณรงคสงเสริมการเติบโตของอ�ตสาหกรรมซอฟตแวรทั�วโลก มีสมาชิกเ�นบริษัทผูนำ
ในระดับแนวหนาดานการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เชน คลาวดคอมพิวติ�ง (Cloud Computing) นวัตกรรมการใช
เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) และ�ญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) การทำงานของนวัตกรรมเทคโนโลยี
ที่ใชซอฟตแวรเ�นตัวขับเคลื่อนตองอาศัยขอมูลที่เพิ�มมากขึ้น และในบางกรณีตองใชขอมูลสวนบุคคล ดังนั�นสมาชิกของบีเอสเอจึงให
ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และเราตระหนักวาเรื่องนี้เ�นสวนสำคัญของการสรางความเชื่อมั�นของผูบริโภค
ผู�ใชนวัตกรรมเทคโนโลยีดังกลาว
บีเอสเอจึงสงเสริมแนวทางสำหรับการคุมครองความเ�นสวนตัวที่ใหความสำคัญแกผู�ใชงานเ�นหลัก แนวทางที่ทำใหผูบริโภคมีกลไก
สำหรับการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของพวกเขา บีเอสเอยังสนับสนุนกรอบการทำงานดานการคุมครองขอมูล ที่ทำใหยืนยันไดวาการใช
ขอมูลสวนบุคคลสอดคลองกับความคาดหวังของผูบริโภค ในขณะเดียวกันยังชวยใหองคกรธ�รกิจสามารถดำเนินงานเพื่อผลประโยชน
ทางธ�รกิจที่ชอบดวยกฎหมาย
ในขณะที่ประเทศตางๆ ทั�วโลก พิจารณาเรื่องการพัฒนากรอบการทำงานดานการคุมครองขอมูล มีหลายประเทศไดพยายามกำหนด
แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับเรื่องนี้ บีเอสเอสนับสนุนการใชแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่สงเสริมความโปรงใสในการเก็บและใชขอมูลสวนบุคคล
ชวยใหมีทางเลือกบนพื้นฐานของขอมูลที่เพียงพอและการเคารพในทางเลือกดังกลาว โดยแนวทางปฎิบัติที่ดีตองจัดใหมีการกำกับดูแล
ในเรื่องการเก็บและใชขอมูลสวนบุคคล ทำใหผูบริโภคสามารถควบคุมขอมูลสวนบุคคลของตนเองได จัดใหมีการรักษาความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชขอมูลเพื่อวัตถุประสงคทางธ�รกิจที่ชอบดวยกฎหมาย เราใหความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติที่ดีดังตอไปนี้
เพื่อโอกาสที่จะบรรลุเ�าหมายดังกลาว และเพื่อเ�นหลักนำทางที่เ�นประโยชนสำหรับการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนกรอบการทำงานดาน
การคุมครองขอมูลทั�วโลก
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ขอบเขตของพื้นที่

กรอบการทำงานดานการคุมครองขอมูลควรใชกำกับดูแลวิธีปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดเพียงพอ
กับประเทศแตละประเทศ กฎหมายควรใชบังคับ (1) ในกรณีที่มีการกำหนดใหพลเมืองของประเทศเ�น
เ�าหมายของการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายอย า งเฉพาะเจาะจง (2) ในกรณี ท ี ่ ม ี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลตาม
วัตถุประสงคสำหรับการประมวลผลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลในประเทศ ในขณะที่มีการเก็บขอมูล
สวนบุคคล และ (3) ในกรณีที่การเก็บขอมูลสวนบุคคล ไดรับการดำเนินการโดยองคกรที่กอตั�งขึ้นภายใน
ประเทศผานการจัดการเพื่อใหการดำเนินกิจกรรมเกิดขึ้นไดจริงและมีประสิทธิภาพ

คำนิยามของ
ขอมูลสวนบุคคล

ขอบเขตของขอมูลที่รวมอยู�ในคำนิยามของขอมูลสวนบุคคล ควรเ�นขอมูลที่เกี่ยวของกับผูบริโภคที่มีการ
ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได
ผูบริโภคที่สามารถระบุตัวตนได ไมวาจะทางตรงหรือทางออม ดวยวิธีการที่สมเหตุสมผล จากการอางอิงกับ
แหลงที่มา เชน ชื่อผูบริโภค หมายเลขประจำตัว ขอมูลตำแหนงที่ตั�ง และตัวระบุทางออนไลน หรือ�จจัยอยาง
นอยหนึ่ง�จจัยที่เจาะจงลักษณะทางกายภาพ สรีระ หรือพันธ�กรรมของผูบริโภค ขอบเขตของขอมูลที่รวม
อยู�ในคำนิยามนี้ควรเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล ซึ่งหากมีการจัดการผิดพลาดอาจจะสงผลกระทบอยางมี
นัยสำคัญตอความเ�นสวนตัวของผูบริโภค
ขอมูลที่มีการลบการระบุตัวตนแลวดวยมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององคกรที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการระบุตัวตนใหม�ได ไมควรถือวาเ�นขอมูลที่รวมอยู�ในคำนิยามนี้
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ภัยอันตราย

กรอบการทำงานดานการคุมครองขอมูลควรปรับเปลี่ยนการคุมครองใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูบริโภค ภัยอันตรายที่ระบุไดอยางชัดเจนควรสะทอนใหเห็นภาพการบาดเจ็บทางรางกาย
ผลกระทบตอสุขภาพอยางรายแรง ความเสียหายทางการเงิน หรือการเ�ดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีลักษณะ
ออนไหว ซึ่งอยูนอกเหนือความคาดหวังของผูบริโภคและจะกอใหเกิดผลเสียหายรายแรงตามมาอยางเ�น
ร�ปธรรม

ความโปรงใส

ผูควบคุมขอมูลควรใหคำอธิบายที่ชัดเจนและเขาใจได เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดการขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งรวมถึงหมวดหมูของขอมูลสวนบุคคลที่เก็บ ประเภทของบุคคลที่สามที่ผูควบคุมขอมูลจะสงตอขอมูลให�ไป
และคำอธิบายเกี่ยวกับขั�นตอนที่ผูควบคุมขอมูลจะดำเนินการอยางตอเนื่องเพื่อตรวจสอบ ขั�นตอนการรอง
ขอการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล ขั�นตอนการรองขอสำเนาของขอมูลสวนบุคคล หรือขั�นตอนการลบ
ขอมูลสวนบุคคล

การระบุวัตถุประสงค

ขอมูลสวนบุคคลควรเกี่ยวของกับวัตถุประสงค�ในการเก็บและไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลดังกลาว โดยวิธีที่
ชอบดวยกฎหมาย ผูควบคุมขอมูลควรแจงใหผูบริโภคทราบเรื่องวัตถุประสงค�ในการเก็บขอมูลสวนบุคคล
และควรใชขอมูลสวนบุคคลในลักษณะที่สอดคลองกับคำอธิบาย บริบทของธ�รกรรม หรือสอดคลองกับ
ความคาดหวังอันควรของผูบริโภค หรือในลักษณะอื่นที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเดิมในการเก็บขอมูล
ผูควบคุมขอมูลควรใชระบบกำกับดูแลที่ทำใหยืนยันไดวาการใชและสงตอขอมูลสวนบุคคล เ�นไปในลักษณะที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่กำหนดไว

คุณภาพของขอมูล

ขอมูลสวนบุคคลควรเกี่ยวของกับวัตถุประสงค�ในการนำไปใช และควรมีความถูกตอง ครบถวนและเ�น
�จจ�บัน ในขอบเขตที่จำเ�นสำหรับการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว

เหตุผลของ
การประมวลผล

กรอบการทำงานดานการคุมครองขอมูลควรยอมรับการประมวลผลขอมูล และยอมใหมีการดำเนินการเพื่อ
ประมวลผลขอมูลในขอบเขตของเหตุผลอันควร ซึ่งไดแก เพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางธ�รกิจที่ชอบดวย
กฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับบริบทของธ�รกรรม หรือสอดคลองกับความคาดหวังของผูบริโภค วัตถุประสงค
ที่สมเหตุสมผลอื่นๆ ประกอบดวยการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อสาธารณประโยชนหรือผลประโยชนที่สำคัญ
สูงสุดของผูบริโภค การปฏิบัติตามขอผูกพันตามกฎหมาย หรือการปฎิบัติตามความยินยอมของผูบริโภค
กรอบการทำงานดานการคุมครองขอมูลไมควรจำกัดความพยายามขององคกรในการรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร ท ี ่ เ �นไปตามกฎหมาย การดำเนิ น มาตรการเพื ่ อ ตรวจจั บ หรื อ �องกั น การฉ อ โกงหรื อ การ
โจรกรรมเอกลักษณบุคคล ความสามารถในการคุมครองขอมูลลับ หรือการดำเนินการหรือ�องกันการ
อางสิทธิ์ตามกฎหมาย

การยินยอม

ผูควบคุมขอมูลควรชวยผูบริโภคใหมีความสามารถในการตัดสินใจเลือก โดยการใหขอมูล และชวยใหผูบริโภค
สามารถยกเลิกการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของตนได ในกรณีที่กระทำไดและเหมาะสม ในสถานการณที่
ควรมีการใหความยินยอม ความยินยอมควรใหเมื่อถึงเวลาและในร�ปแบบที่เกี่ยวของกับบริบทของการทำ
ธ�รกรรมหรือบริบทของความสัมพันธระหวางองคกรกับผูบริโภค

การประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคล
ที่ออนไหว

ขอมูลบางอยาง เชน ขอมูลบัญชีการเงิน หรือเงื่อนไขทางสุขภาพ อาจมีความออนไหวเ�นพิเศษ หากการ
ประมวลผลขอมูลที่ออนไหวแสดงใหเห็นความเสี่ยงในระดับสูง ที่จะเกิดภัยอันตรายตอความเ�นสวนตัว
ผูควบคุมขอมูลควรเ�ดโอกาสใหผูบริโภคแสดงการยินยอมอยางชัดแจง

www.bsa.org

ประเด็นพิจารณา

แนวทางปฏิบัติที่ดี

การควบคุม
โดยผูบริ�ภค

ผูบริโภคควรจะสามารถขอขอมูลเพื่อแสดงใหเห็นวาองคกรมีขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับตน และมีขอมูล
ในลักษณะดังกลาวหรือไม ผูบริโภคควรจะสามารถตั�งคำถามเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลนั�น และแก�ไข
หรือลบขอมูลไดตามความเหมาะสม ผูบริโภคยังควรจะสามารถขอรับสำเนาของขอมูลสวนบุคคลที่ให�ไวกับ
องคกร หรือขอมูลที่ผูบริโภคสรางขึ้นเองได องคกรควรมีความยืดหยุนในการกำหนดวิธีและร�ปแบบที่
เหมาะสมในการจัดเตรียมขอมูลใหแกผูบริโภค
ผูควบคุมขอมูล ซึ่งมีหนาที่กำหนดวิธีและวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ควรมีหนาที่
รับผิดชอบหลักในการตอบสนองตอคำขอที่เกี่ยวของกับเรื่องเหลานี้ ผูควบคุมขอมูลอาจปฏิเสธคำขอ
ดังกลาวได ในกรณีที่ภาระหรือคาใชจายของการดำเนินการเชนนั�นไมสมเหตุสมผล หรือไม�ไดสัดสวนกับ
ภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับความเ�นสวนตัวของผูบริโภค ในกรณีที่ตองปฏิบัติตามขอกำหนดทาง
กฎหมาย ในกรณีที่การดำเนินการตามคำขอดังกลาวอาจจะกระทบตอความปลอดภัยของเครือขาย หรือใน
กรณีที่เ�นการ�า�นการคุมครองขอมูลลับทางการคา ในกรณีเพื่อใหเ�นไปตามวัตถุประสงคทางการวิจัย
หรือในกรณีเพื่อใหเ�นไปตามวัตถุประสงคที่ตองการจะหลีกเลี่ยงการละเมิดความเ�นสวนตัว หลีกเลี่ยงการ
ละเมิดเสรีภาพในการ พูด หรือหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิอื่นๆ ของผูบริโภค
นอกจากนี้ ผูควบคุมขอมูลควรดำเนินการตามขั�นตอนการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อยืนยันตัวตนของ
ผูบริโภคที่สงคำรองขอ เพื่อลดความเสี่ยงภัยอันตรายจากการเ�ดเผยขอมูลที่ไมเหมาะสม

การแจงเตือน
เรื่องการละเมิด
และการรักษา
ความปลอดภัย

ผูควบคุมขอมูลและผูประมวลผลขอมูลควรใชมาตรการดานความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม
ซึ่งสอดคลองกับปริมาณและความออนไหวของขอมูล ขนาด และความซับซอนของธ�รกิจ และตนทุนของ
เครื่องมือที่ใชงานซึ่งออกแบบมาเพื่อ�องกันการเขาถึง การทำลาย การใช การดัดแปลงแก�ไข และการเ�ดเผย
ขอมูลสวนบุคคลโดยไม�ไดรับอนุญาต

ขอกำหนดดานภาระ
ความรับผิดชอบ

ผูควบคุมขอมูลควรพัฒนานโยบายและกระบวนการดังตอไปนี้ เพื่อ�องกันภัยอันตราย ไดแก มอบหมายให
บุคคลประสานงานการดำเนินการตามขั�นตอนและกระบวนการ เพื่อ�องกันภัยอันตราย และจัดใหมีการ�ก
อบรมและการบริหารจัดการสำหรับพนักงาน จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามขั�นตอน
และกระบวนการ เพื่อ�องกันภัยอันตรายเ�นประจำ ตลอดจนปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ เพื่อแก�ไข�ญหา
ที่เกิดขึ้นตามที่จำเ�น

ผูควบคุมขอมูลควรแจงใหผูบริโภคทราบใหเร็วที่สุดเทาที่จะทำได�ในทางปฏิบัติ ภายหลังพบการละเมิดขอมูล
สวนบุคคล ในลักษณะที่เกี่ยวของกับการไดมาโดยไม�ไดรับอนุญาตซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ไม�ไดเขารหัส หรือไม�ได
ถูกปก�ดเนื้อหาบางสวนเพื่อวัตถุประสงคดานความปลอดภัย ซึ่งการละเมิดดังกลาวอาจทำใหเกิดความเสี่ยง
อยางมีนัยสำคัญ ที่จะสงผลใหเกิดการโจรกรรมเอกลักษณบุคคลหรือการฉอโกงทางการเงิน ผูควบคุม
ขอมูลอาจรายงานการละเมิดไปยังหนวยงานที่กำกับดูแลอยางสม่ำเสมอ รวมทั�งรายงานมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่องคกรมีการดำเนินการ ซึ่งเ�นสวนหนึ่งของขอกำหนดดานภาระความรับผิดชอบ

ตามมาตรการดังกลาว ผูควบคุมขอมูลอาจดำเนินการประเมินความเสี่ยงเ�นระยะ ในขณะที่ประมวลผลขอมูล
ที่ลักษณะออนไหว และเมื่อพบความเสี่ยงอยางมีนัยสำคัญที่จะสงผลใหเกิดภัยอันตราย ใหทำการบันทึกการ
ดำเนินการตามขั�นตอนและกระบวนการอยางเหมาะสม เพื่อ�องกันภัยอันตรายดังกลาว รัฐบาลไมควรมี
ขอกำหนดใหตองรายงานผลการประเมินความเสี่ยง หรือตองขอคำปรึกษากับองคกรที่มีหนาที่กำกับดูแล
กอนลวงหนา เนื่องจากขอกำหนดดังกลาวจะสรางภาระในการดำเนินการที่ไมจำเ�น และสงผลใหเกิดความ
ลาชาในการดำเนินการเพื่อใหบริการ และไม�ไดเกิดประโยชนทางดานการคุมครองความเ�นสวนตัวแตอยางใด
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ประเด็นพิจารณา

แนวทางปฏิบัติที่ดี

การเคลื่อนยายของ
ขอมูลขามพรมแดน

กรอบการทำงานดานการคุมครองขอมูลควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเคลื่อนยายของขอมูล ซึ่งจะ
ชวยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก องคกรที่ตองเคลื่อนยายขอมูลไปทั�วโลกควรดำเนินการตาม
กระบวนการที่ทำใหยืนยันไดวาขอมูลที่มีการเคลื่อนยายออกนอกประเทศ ยังคงไดรับการคุมครองอยาง
ตอเนื่อง ในกรณีที่แนวทางการคุมครองขอมูลมีความแตกตางกัน รัฐบาลควรสรางเครื่องมือเพื่อประสาน
ความแตกตางเหลานั�น ในลักษณะที่สงเสริมทั�งการคุมครองความเ�นสวนตัว และสงเสริมการเคลื่อนยาย
ของขอมูล
กรอบการทำงานดานการคุมครองขอมูลควรหามไม�ใหมีการกำหนดเงื่อนไขในลักษณะบังคับใหทั�งภาครัฐและ
ภาคเอกชนตองจัดเก็บขอมูลไวภายในประเทศ ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขดังกลาว อาจเ�นอ�ปสรรคตอความ
พยายามในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ขัดขวางนวัตกรรมทางธ�รกิจ และจำกัด
ขอบเขตของบริการที่มีใหกับผูบริโภค

หนาที่และ
ความรับผิดชอบ
ของผูควบคุมขอมูล
และผูประมวลผล
ขอมูล / การจัดสรร
ความรับผิด

ผูควบคุมขอมูล ซึ่งมีหนาที่กำหนดวิธีและวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ควรมีหนาที่
รับผิดชอบหลักในเรื่องการปฎิบัติตามกฎหมายเรื่องการคุมครองความเ�นสวนตัวและการรักษาความ
ปลอดภัย
ผูประมวลผลขอมูล ซึ่งมีหนาที่ประมวลผลขอมูลเพื่อประโยชนของผูควบคุมขอมูล ควรมีหนาที่รับผิดชอบ
เฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตามคำสั�งของผูควบคุมขอมูล ภายในขอบเขตของขอตกลงตามที่ระบุไว�ในสัญญา
เทานั�น
ผูควบคุมขอมูลและผูประมวลผลขอมูลควรมีโอกาสที่จะเจรจาตอรองขอกำหนดในสัญญาที่พวกเขากำหนด
ใหมีขึ้นกับบุคคลอื่นเอง โดยไมถูกบังคับให�ใชภาษาที่กฎหมายกำหนด

การเยียวยา
และการลงโทษ

ผูกำกับดูแลควรมีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเ�น เพื่อทำใหยืนยันไดวาการบังคับใชกฎหมายเ�นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ การเยียวยาและการลงโทษควรเ�นไปตามสัดสวนกับความเสียหาย ที่เ�นผลมาจากการละเมิด
กฎหมายคุมครองขอมูล
การลงโทษทางแพงไมควรถูกกำหนดขึ้นโดยพลการหรือตาม�จจัยที่ขาดความเชื่อมโยงอยางมีสาระสำคัญกับ
บริบทซึ่งความเสียหายไดเกิดขึ้น การลงโทษทางอาญาไม�ใชการเยียวยาที่เหมาะสม ในกรณีการละเมิดกฎหมาย
คุมครองขอมูล
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