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ค�าน�า
ผู้แทนมูลนิธิคอนราด	อาเดนาวร์	ประจ�าประเทศไทย

สังคมดิจิทัล-โอกาสและความเสี่ยง

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงสาม
ทศวรรษที่ผ่านมา	สามารถเปรียบเทียบได้กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่	 19	 ที่เกิดขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้เลยทีเดียว	 การ
พฒันาจากสงัคมเกษตรกรรมสูส่งัคมอุตสาหกรรมจะเป็นไปไม่ได้เลยหาก
ปราศจากสิ่งประดิษฐ์ในยุคนั้น	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไอน�้าหรือ
เครือ่งยนต์ดเีซล	เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าหรอืแม้แต่โทรเลขชดุแรก	นอกเหนอื
จากแง่มุมและผลดีมากมายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเหล่านี้	ผลลัพธ์และ
สถานการณ์เชิงลบก็ตามมาเช่นกันโดยธรรมชาติ	อีกทั้งยังมีวิกฤตการณ์
ทางสังคมต่างๆ	เกิดขึ้น	เช่น	การปรับโครงสร้างการจ้างงาน	การพัฒนา
ระบบอาวุธที่มีอ�านาจท�าลายล้างมหาศาล	 หรือกระทั่งผลผลิตมวลรวม
ของสินค้าทุกชนิดที่เพิ่มสูงขึ้น	 ก่อให้เกิดการก้าวกระโดดในการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในเวลาต่อมา

	 ขณะนี้มนุษยชาติได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ด้วยผลของการปฏิวัติ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ข้อมูลจ�านวนมหาศาลสามารถถูกบีบอัดเพื่อ
ส่งต่อไปยังที่ต ่างๆ	 ในระยะทางไกลๆ	 ได้พร้อมกันในเวลาเดียว	
กระบวนการท้ังหลายถูกเร่งรัดและควบคุมโดยจักรกลให้เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติอยู่บ่อยครั้ง	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตท่ีต้ังเอาไว้สูงล่ิว	
พร้อมกันนั้นแรงงานมนุษย์เริ่มไม่จ�าเป็นอีกต่อไป

ไม่เพียงแต่ตัวเลขการผลิต	 กระบวนการบริหารและขั้นตอนทาง
เทคนคิกถ็กูบนัทึกโดยเทคโนโลยด้ีวยเช่นกนั		แม้แต่ตวับุคคลกจ็ะถกูย่อย
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ให้กลายเป็นข้อมูลกองหนึ่งที่ระบุทั้งบุคลิกลักษณะ	ข้อดีข้อเสีย	รูปแบบ
การด�าเนินชีวิต	พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย	แม้กระทั่งความชอบส่วน
ตัวและความปรารถนาต่างๆ	ในท้ายที่สุด	มนุษย์จะกลายเป็นวัตถุที่มอง
เห็นได้ทะลุปรุโปร่ง!	ปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะ
สามารถหยั่งรู้รูปแบบพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลได้ในอนาคต

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลดีต่อ
มนุษยชาติแทบจะทุกมุมโลก	อย่างไรก็ตาม	การตระหนักรู้ถึงภัยและผล
ในเชิงลบก็ส�าคัญเช่นกัน	 ประเด็นค�าถามที่น่าตั้งขึ้นมาถกเถียงและ
อภิปราย	เช่น

1.	 ใครเป็นคนเก็บข้อมูล	 ข้อมูลท่ีเก็บคือข้อมูลประเภทใด	 และ
เก็บข้อมูลไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด

2.	 ใครมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น	 และจะใช้ข้อมูลไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด

3.	 เครือข่ายข้อมูลเกิดข้ึนที่ไหน	 เพราะเหตุใด	 และใครบ้าง
สามารถเข้าถึงเครือข่ายดังกล่าวได้

4.	 ข้อมลูประเภทใดทีไ่ด้รบัการจดัเกบ็	จดัเกบ็เป็นเวลานานเท่าใด	
และใครบ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้เหล่านี้

5.	 ข้อมูลประเภทใดที่ไม่ควรถูกจัดเก็บ

หากสังคมไม่ตั้งค�าถามต่อประเด็นเหล่านี้	และไม่มีผู้ใดให้ค�าตอบ
ต่อค�าถามดังกล่าว	 เท่ากับว่าเสรีภาพของปัจเจกบุคคลก�าลังถูกคุกคาม	
ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้อาชญากรใช้ความสามารถของตนทางเทคโนโลยี
เพื่อกระท�าการอันมิชอบ	ดังนั้น	ภัยจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
ได้รับการป้องกันและจัดการไปพร้อมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วย
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สหภาพยุโรปจึงตระหนักถึงประเด็นปัญหาเร่ืองการละเมิดข้อมูล
ส่วนบคุคลและความเป็นส่วนตวั	และได้ด�าเนนิการออกกฎหมาย	รวมถงึ
แนวทางการด�าเนินนโยบายต่างๆ	 เพื่อรองรับ	 ป้องกัน	 และจัดการกับ
ประเด็นดังกล่าว	ซึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถ
น�ามาปรบัใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เช่นกนั	ท้ังนี	้มใิช่ว่า“คนขาว”จะอวดเบ่ง
เอาความคิดของตนเป็นท่ีตั้งแต่อย่างใด	หากการประสานความร่วมมือ
เพื่อหาทางออกร่วมกันในความท้าทายระดับโลกน้ีเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ต้อง
ค�านึงถึงก่อนมากกว่า

ด้วยเหตุนี้	มูลนิธิคอนราด	อาเดนาวร์	จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้ให้การสนับสนุนผลงานทางวิชาการและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของ													
Privacy	Thailand	ชิ้นนี้

จอร์จ แก็ฟโรน
ผู้แทนมูลนิธิคอนราด	อาเดนาวร์
ประจ�าประเทศไทย
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ค�าน�า

ในบรรดากลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล													
ซึ่งปรากฏในกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ																				
นานาประเทศ	 ตลอดจนในข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับ	 GDPR	
น่าจะเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก	 ท้ังในข้อท่ีว่า
เป็นกฏเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เม่ือปี	 2018	 ที่ผ่านมา	 การมีผล
ครอบคลุมพื้นที่ไปยังดินแดนประเทศต่างๆท่ัวโลก	 และโดยเฉพาะบท
ลงโทษที่วางโทษปรับไว้สูงถึง	20	ล้านยูโร

Privacy	 Thailand	 สนับสนุนการแปลและจัดพิมพ์เผยแพร	่
“GDPR	 ฉบับภาษาไทย”	 นี้	 ก็ด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์													
ทั้งต่อการเรียนรู้ในแวดวงวิชาการและต่อการสร้างความตระหนักรู้
สาธารณะในเรื่อง	 “ความเป็นส่วนตัว”	 และ	 “การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล”	ในประเทศไทย

Privacy Thailand
ธันวาคม	2562
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1

(บทบัญญัติที่ออกโดยกระบวนการนิติบัญญัติ)

ข้อก�ำหนด

ข้อก�ำหนด (ของสหภำพยุโรป) 2016/679
แห่งสภำยุโรปและที่ประชุมยุโรป

ลงวันที่  27  เมษายน  2016

ว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลธรรมดำในกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและว่ำด้วยกำรเคลื่อนย้ำย

ข้อมูลดังกล่ำวโดยเสรี และกำรยกเลิกค�ำสั่ง 95/46/EC
(ข้อก�ำหนดทั่วไปว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูล)

(เนื้อความมีผลครอบคลุมเขตเศรษฐกิจยุโรป – EEA)

สภำยุโรปและที่ประชุมยุโรป

โดยพจิารณาถงึสนธสิญัญาว่าด้วยการท�าหน้าทีข่องสหภาพยโุรป 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 16 ของสนธิสัญญาดังกล่าว

โดยพิจารณาถึงข้อเสนอจากคณะกรรมาธิการยุโรป

หลังจากการส่งมอบร่างบทบัญญัติให้รัฐสภาของชาติสมาชิก
พิจารณา

โดยพิจารณาถึงความเห็นของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมของสหภาพยุโรป1

1 OJ C 229, 31.7.2012, p. 90.
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โดยพิจารณาถึงความเห็นของคณะกรรมาธิการกิจการส่วน
ภูมิภาค2

ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามกระบวนการนิติบัญญัติปกต3ิ

โดยที่
(1) การคุ้มครองบุคคลธรรมดาที่สัมพันธ์กับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนส่วนบุคคลเป็นสิทธิพื้นฐาน อนุข้อ (1) ในข้อ 8 ของกฎบัตร
ว่าด้วยสิทธขิัน้พืน้ฐานของสหภาพยโุรป (the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union - ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎบัตร”) และ
อนุข้อ 1 ในข้อ 16 ของสนธสิญัญาว่าด้วยการท�าหน้าทีข่องสหภาพยโุรป 
(The Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU) 
บัญญัติไว้ว่าทุกคนมีสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
ตนเอง

(2) หลักการและกฎในการของการคุ้มครองบุคคลธรรมดาใน
กรณีทีเ่ก่ียวข้องกับการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของตนไม่ว่าผูน้ัน้จะ
ถือสัญชาติใดหรือมีถิ่นพ�านักอยู่ ณ ที่ใดก็ตามควรค�านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล               
ข้อก�าหนดนี้เจตนามีขึ้นเพื่อมีส่วนช่วยเหลือให้บรรลุเป้าหมายในด้าน 
ของเสรภีาพ ความม่ันคง และความยตุธิรรมและรวมไปถงึการรวมตวักนั
เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเกิดการสอดประสานกันของพ้ืนที่ทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ภายในตลาดภายในของสหภาพ และเพื่อความผาสุก

2 OJ C 391, 18.12.2012, p. 127.
3 มติสภายุโรปในวันที่ 12 มีนาคม 2014 (ในขณะน้ันยังไม่ประกาศลงใน Official 

Journal) และมติของที่ประชุมในการพิจารณาร่างฯ วาระแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2016 (ในขณะนั้นยังไม่ประกาศลงใน Official Journal) มติของสภายุโรปเมื่อวันที่ 
14 เมษายน 2016
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ของบุคคลธรรมดา
(3) ค�าสั่ง 95/46/EC โดยสภายุโรปและโดยที่ประชุมยุโรป4              

ได้หาแนวทางในการสร้างเสรมิการคุม้ครองสทิธเิสรีภาพขัน้พืน้ฐานของ
บุคคลธรรมดาในด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล           
และการรับประกันการไหลเวียนโดยอิสระของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง              
รัฐสมาชิก

(4) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลควรถูกออกแบบให้ตอบ
สนองความต้องการของมนษุยชาต ิสทิธใินการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล
มิใช่สิทธิเด็ดขาด สิทธิดังกล่าวต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับบทบาท
ของสทิธดิงักล่าวในสงัคม และถ่วงดลุกบัสทิธิพ้ืนฐานอืน่ ๆ  โดยสอดคล้อง
กบัหลกัการของความได้สดัส่วน ข้อก�าหนดนีจ้ะเคารพสิทธพ้ืินฐานอืน่ ๆ  
ทั้งหมดและเป็นไปตามหลักของเสรีภาพและหลักการอื่น ๆ ที่ระบุไว้ใน
กฎบัตร เช่นเดียวกับที่ถูกรับรองไว้ในสนธิสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การเคารพชีวิตส่วนบุคคลและในครอบครัว ที่อยู่อาศัยและการสื่อสาร 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เสรีภาพทางความคิด ส�านึกทางศีลธรรม
และศาสนา เสรีภาพในการแสดงออกและข้อมูลข่าวสาร เสรีภาพใน              
การท�าธุรกิจ สิทธิในการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและการพิจารณาคดี             
ที่เป็นธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา

(5) การรวมตวักันทางเศรษฐกจิและสงัคมอันเป็นผลจากการท�า
หน้าที่ของตลาดภายในได้น�าไปสู่การเพิ่มขึ้นของการไหลเวียนข้าม
พรมแดนของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก การแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างผู้ที่มีบทบาทท้ังภาคเอกชนและภาคสาธารณะ อันรวมไปถึง

4 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 
24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data 
(OJ L 281, 23.11.1995, p. 31).
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บุคคลธรรมดา สมาคม และวิสาหกิจต่าง ๆ ทั่วทั้งสหภาพเพิ่มขึ้น 
กฎหมายของสหภาพก�าหนดให้หน่วยงานทีม่อี�านาจในระดบัชาตใินชาติ
สมาชิกมีหน้าทีช่่วยเหลอืในการร่วมมอืและแลกเปลีย่นข้อมลูส่วนบคุคล
ดังกล่าวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีหรือด�าเนินการภารกิจที่ได้รับ              
มอบหมายจากหน่วยงานที่มีอ�านาจในรัฐสมาชิกอื่น ๆ

(6) การพัฒนาเทคโนโลยีและภาวะโลกาภิวัตน์ที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วได้น�ามาซึ่งความท้าทายใหม่ ๆ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ระดบัของการรวบรวมและกระจายข้อมลูส่วนบุคคลได้เพิม่ขึน้อย่างชดัเจน 
เทคโนโลยีท�าให้ทั้งบรรษัทเอกชนและหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�านาจ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ใน
ระดบัทีไ่ม่เคยมมีาก่อน บคุคลธรรมดาต่างท�าให้ข้อมลูส่วนบุคคลเข้าถึงได้
โดยทัว่ไปและจากทัว่โลกมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง เทคโนโลยไีด้เปล่ียนแปลง
ทั้งเศรษฐกิจและชีวิตทางสังคม และควรช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูล
ส่วนบุคคลภายในสหภาพและการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังประเทศที่สาม
และองค์การระหว่างประเทศเป็นไปโดยง่าย ในขณะเดียวกนักรั็บประกนั
ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสูง

(7) ด้วยเง่ือนไขทีว่่าความส�าคัญกบัการสร้างความไว้วางใจทีจ่ะ
ท�าให้เศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาในตลาดภายในอย่างทั่วถึง การพัฒนา            
เหล่าน้ันจ�าเป็นต้องมีกรอบการท�างานในการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มแข็ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นอย่างดีภายในสหภาพที่สนับสนุนโดย
การบังคับใช้อย่างเข้มแข็ง บุคคลธรรมดาควรควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนได้ จงึควรเสรมิสร้างความแน่นอนในทางกฎหมายและการปฏบิติั
ส�าหรบับคุคลธรรมดา ผูป้ฏบิตักิารทางเศรษฐกจิ และหน่วยงานสาธารณะ
ที่มีอ�านาจ

(8) เมื่อข้อก�าหนดได้บัญญัติให้เกิดรายละเอียดจ�าเพาะหรือ              
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ข้อจ�ากดัใด ๆ  เกีย่วกับกฎดงักล่าวอันเน่ืองมาจากกฎหมายของรฐัสมาชิก 
รฐัสมาชิกอาจน�าเอาบางส่วนของข้อก�าหนดนีเ้ข้าไปในเป็นส่วนหนึง่ของ
กฎหมายของรฐั ตราบเท่าจ�าเป็นต่อการท�าให้กฎหมายเป็นไปในทศิทาง
เดียวกันและบุคคลที่บทบัญญัติเหล่านี้บังคับใช้ด้วยสามารถเข้าใจได้

(9) วัตถุประสงค์และหลักการของค�าสั่ง 95/46/EC ยังคง            
เหมาะสมอยู่ แต่ไม่สามารถป้องกันการน�าแนวทางคุ้มครองข้อมูลไป
ปฏิบัติอย่างแยกส่วนทั่วทั้งสหภาพ ความไม่แน่นอนทางกฎหมาย หรือ
การรบัรู้อย่างแพร่หลายของสาธารณชนทีว่่ามคีวามเสีย่งอย่างเหน็ได้ชดั
ที่เกิดขึ้นกับการคุ้มครองบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของ
กิจกรรมออนไลน์ ความแตกต่างในระดับของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล เมื่อพิจารณาถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในรัฐสมาชิกที่
อาจขัดขวางการไหลเวียนข้อมูลในสหภาพไม่ให้เป็นไปอย่างอิสระซึ่ง
ความแตกต่างนีอ้าจเป็นส่วนหนึง่ของอปุสรรคในการบรรลุวตัถุประสงค์
ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิในระดบัของสหภาพ บดิเบอืนการแข่งขันและ
ขัดขวางหน่วยงานที่มีอ�านาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ภายใต้กฎหมายของสหภาพ ความแตกต่างดงักล่าวในระดบัของคุม้ครอง
มทีีม่าจากการมอียูข่องความแตกต่างในการน�าค�าสัง่ 95/46/EC ไปปฏบิติั 
และบังคับใช้

(10) เพื่อรับประกันว่าการคุ้มครองบุคคลธรรมดาจะเป็นไปใน
มาตรฐานเดยีวกนัและอยูใ่นระดบัสงูและเพือ่ขจัดอปุสรรคทีข่ดัขวางการ
ไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคลในสหภาพ ระดับของการคุ้มครองสิทธิ
เสรภีาพของบคุคลธรรมดาเมือ่พจิารณาถงึการประมวลผลข้อมลูดังกล่าว
ควรเท่าเทยีมกันในรฐัสมาชิกทุกรฐั ควรรบัประกนัว่าการบงัคบัใช้กฎเพือ่
คุม้ครองสทิธขิัน้พืน้ฐานและเสรภีาพของบคุคลในกรณทีีเ่กีย่วข้องกบัการ
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันทั่วทั้งสหภาพ รัฐสมาชิกควรน�าเอาบทบัญญัติเดิมหรือออก
บทบัญญัติใหม่มาบังคับใช้เพื่อท�าให้การบังคับใช้กฎในข้อก�าหนดนี้ 
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในประเด็นของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
จะให้เป็นไปตามพนัธกรณตีามกฎหมาย เพือ่การปฏบัิติภารกจิอนัเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือใช้อ�านาจทางการที่ผู ้ควบคุมได้รับ               
มอบหมายมา ด้วยการท�างานร่วมกันของกฎหมายทั่วไปและกฎหมาย
ส�าหรับหน่วยงานสาธารณะที่มีผลบังคับกับเอกชนในระนาบเดียวกันที่
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งน�าค�าสั่ง 95/46/EC ไปปฏิบัติ             
รัฐสมาชิกจึงมีกฎหมายเฉพาะภาคส่วนหลายฉบับส�าหรับพ้ืนท่ีท่ีจ�าเป็น
ต้องมีบทบัญญัติที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ข้อก�าหนดนี้ยังท�าให้รัฐ
สมาชิกสามารถก�าหนดกฎของตนเองให้เฉพาะเจาะจงลงไปอีก ซึ่ง                 
รวมถึงการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (ข้อมูลอ่อนไหว)           
เองได้ ในกรณีดงักล่าวข้อก�าหนดนีม้ไิด้กดีกนัการทีร่ฐัสมาชกิวางเงือ่นไข
แวดล้อมส�าหรับสถานการณ์ในการประมวลผลท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป              
ซ่ึงรวมถึงการก�าหนดเงื่อนไขที่ชี้ชัดยิ่งขึ้นไปอีกว่ากรณีใดท่ีการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

(11) การคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้ง
สหภาพจ�าเป็นต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและให้รายละเอียดใน
ส่วนของสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและพันธกรณีของผู้ที่
ประมวลผลและก�าหนดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับ
อ�านาจท่ีทัดเทียมกันในการตรวจสอบและรับประกันถึงการปฏิบัติตาม
กฎต่าง ๆ  ที่มีไว้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอ�านาจบังคับต่าง ๆ  ที่
ทัดเทียมกันในกรณีที่เกิดการละเมิดในรัฐสมาชิก

(12) อนุข้อ 2 ในข้อ 16 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�าหน้าท่ี 
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ของสหภาพยุโรป มอบหมายให้สภายุโรปและที่ประชุมยุโรปวางกฎที่
สมัพนัธ์กบัการคุม้ครองบคุคลธรรมดาในกรณทีีเ่กีย่วข้องกับการประมวล
ข้อมูลส่วนบุคคลและกฎต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วน
บุคคลโดยเสรี

(13) เพื่อรับประกันว่าระดับของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จะเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังสหภาพและเพื่อป้องกันไม่ให้ความ
ไม่สอดคล้องกันยับยั้งการเคล่ือนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลโดยเสรีในตลาด
ภายใน ข้อก�าหนดที่จ�าเป็นส�าหรับท�าให้เกิดความแน่นอนทางกฎหมาย
และความโปร่งใสส�าหรับผู้ปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจอันรวมถึงกิจการ
ขนาดจลุภาค ขนาดเลก็ และขนาดกลาง และเพ่ือให้บคุคลธรรมดาในรัฐ
สมาชิกทุกรัฐมีสิทธิท่ีถูกรับรองตามกฎหมายในระดับเดียวกัน และ
พนัธกรณแีละความรบัผดิชอบส�าหรบัผูค้วบคมุและผูป้ระมวลผล เพือ่รบั
ประกันว่าการตรวจตราการประมวลผลจะเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 
และการใช้อ�านาจจดัการทีท่ดัเทียมกนัในรฐัสมาชกิทัง้หมด เช่นเดยีวกบั
การร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลของรัฐ
สมาชิกทั้งหลาย การท�าหน้าท่ีอย่างเหมาะสมของตลาดภายในจ�าเป็น
ต้องมกีารเคลือ่นย้ายข้อมลูส่วนบคุคลภายในสหภาพโดยเสรี ไม่ถูกจ�ากดั
หรือหวงห้ามด้วยเหตุผลที่เชื่อมโยงกับการคุ้มครองบุคคลธรรมดาใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล โดยเมือ่พจิารณา
ร่วมกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในสถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนาด

จุลภาค ขนาดเล็ก และขนาดกลางแล้ว ข้อก�าหนดนี้ได้รวมเอาการ            
ระงับการบังคับใช้ข้อก�าหนดนี้บางมาตรากับองค์กรที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 
250 คนที่ใช้ประโยชน์เพื่อการท�าบัญชี นอกเหนือไปจากนั้น สถาบัน              
และหน่วยงานต่าง ๆ  ของสหภาพและรฐัสมาชกิและหน่วยงานก�ากบัดแูล
ก็ได้รับการส่งเสริมให้พิจารณาเงื่อนไขว่าด้วยความจ�าเป็นเฉพาะของ
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กิจการขนาดจุลภาค ขนาดเล็ก และขนาดกลางร่วมกับการบังคับใช้                
ข้อก�าหนดน้ีด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขนาดจุลภาค ขนาดเล็ก              
และขนาดกลางนั้นควรยึดตามข้อ 2 ของเอกสารแนบในค�าแนะน�าของ
คณะกรรมาธิการที่ 2003/362/EC5

(14) การคุ้มครองที่เป็นไปได้ด้วยข้อก�าหนดนี้ควรบังคับใช้กับ
บคุคลธรรมดาทีส่มัพนัธ์กบักบัการประมวลข้อมลูส่วนบคุคลโดยไม่ค�านงึ
ถึงสัญชาติหรือถิ่นพ�านัก ข้อก�าหนดนี้ไม่รวมถึงการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจที่ถูก
จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล อันรวมถึงชื่อและรูปแบบของนิติบุคคลและ                
รายละเอียดในการติดต่อกับนิติบุคคลนั้น ๆ

(15) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงในการหลีกเล่ียง
มาตรการเหล่านี้ การคุ้มครองบุคคลธรรมดาไม่ควรข้ึนกับเทคโนโลยีใด 
ๆ และไม่ควรขึ้นกับวิธีการที่ถูกน�ามาใช้ การคุ้มครองบุคคลธรรมดาควร
บงัคบัใช้กับการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลด้วยวิธอีตัโนมติัเช่นเดียวกบั
การประมวลด้วยมนุษย์หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่หรือมีแนวโน้ม
ว่าจะไปอยู่ในระบบแฟ้มข้อมูล แฟ้มข้อมูลหรือชุดแฟ้มข้อมูลท่ีไม่ได้ถูก
จัดโครงสร้างให้เป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะที่ก�าหนดไว้จะไม่อยู่ในขอบเขต
ของข้อก�าหนดนี้ เช่นเดียวปกของแฟ้มนั้น ๆ

(16) ข้อก�าหนดนี้ไม่บังคับใช้กับประเด็นของการคุ้มครองสิทธิ              

ขั้นพื้นฐานและเสรีภาพหรือการไหลเวียนข้อมูลส่วนบุคคลโดยเสรี                       
ซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรมอันอยู่นอกเหนือไปจากขอบเขตของกฎหมาย                    
ของสหภาพ เช่น กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความมัน่คงของชาติ ข้อก�าหนดนี้

5 Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition 
of micro, small and medium-sized enterprises (C(2003) 1422) (OJ L 124, 
20.5.2003, p. 36).
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ไม่บังคับใช้กับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยรัฐสมาชิกในขณะที่
ปฏิบัติภารกิจท่ีสัมพันธ์กับนโยบายร่วมของสหภาพในด้านต่างประเทศ
และความมั่นคง

(17) ข้อก�าหนดที่ (EC) 45/2001 ของสภายุโรปและที่ประชุม
ยุโรป6 บังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยสถาบัน               
หน่วยงาน ส�านักงาน และองค์กรต่าง ๆ ของสหภาพ ข้อก�าหนดที่ (EC) 
45/2001 และบทบัญญัติทางกฎหมายของสหภาพที่สามารถบังคับใช้ 
กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวควรถูกปรับให้เหมาะสม                
กับหลักการและกฎที่มีบัญญัติไว้ในข้อก�าหนดนี้และบังคับใช้เนื่องด้วย
การมีข้อก�าหนดนี้ เพื่อให้มีกรอบการท�างานที่เข้มแข็งและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกันในการคุม้ครองข้อมลูในสหภาพ ควรมกีารปรบัข้อก�าหนด
ที่ (EC) 45/2001 ซึ่งจ�าเป็นหลังจากการรับเอาข้อก�าหนดนี้ไปบังคับใช้             
เพ่ือให้การบังคับใช้ข้อก�าหนดท่ี (EC) 45/2001 พร้อมกับข้อก�าหนดนี้
เป็นไปได้

(18) ข้อก�าหนดนี้ไม่บังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลโดย       
บุคคลธรรมดาโดยท�าไปเพื่อกิจกรรมส่วนบุคคลหรือในครัวเรือนเพียง
ประการเดียวซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงใด ๆ กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพหรือการค้า กิจกรรมส่วนบุคคลอาจรวมถึงการส่งสาร
โต้ตอบส่วนบุคคลและการเก็บท่ีอยู่ หรือการติดต่อผ่านเครือข่ายสังคม
และกิจกรรมออนไลน์ที่ประกอบภายใต้บริบทของกิจกรรมดังกล่าว 
อย่างไรก็ดีข้อก�าหนดนี้บังคับใช้กับผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลที่จัดหา

6 Regulation (EC) No. 45/2001 of the European Parliament and of the 
Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data by the Community institutions 
and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, 
p. 1).
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เครื่องมือส�าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส�าหรับกิจกรรมส่วน
บุคคลหรือในครัวเรือนดังกล่าว

(19) การคุ้มครองบุคคลธรรมดาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ                    
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจรับผิดชอบ                 
ที่ด�าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน สืบสวน ตรวจจับ หรือ           
ด�าเนินคดีกับความผิดหรือการลงโทษอาญา อันรวมไปถึงการรักษา            
ความปลอดภัยสาธารณะและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวโดยเสรีและ
ป้องกันภัยคุกคามต่อสิง่เหล่านี ้อยูภ่ายใต้บทบญัญตัทิางกฎหมายเฉพาะ
ของสหภาพ ดังนั้นข้อก�าหนดนี้จึงไม่ควรบังคับใช้กับกิจกรรมการ       
ประมวลผลที่ด�าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี เมื่อใด
ก็ตามที่ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกประมวลผลโดยหน่วยงานสาธารณะที่มี
อ�านาจภายใต้ข้อก�าหนดนีถ้กูใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ดงักล่าวกค็วรถกูก�ากบั
โดยบทบัญญัติทางกฎหมายของสหภาพที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น อันได้แก่
ค�าสั่ง (EU) 2016/680 ของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป7 รัฐสมาชิก
อาจมอบหมายให้หน่วยงานท่ีมีอ�านาจรับผิดชอบตามจุดม่งหมาย                         
ของค�าสั่ง (EU) 2016/680 โดยที่ภารกิจไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการ                              
เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน สืบสวน ตรวจจับ หรือด�าเนินคดีกับ                   
ความผิดหรือการลงโทษทางอาญา อันรวมไปถึงการคุ้มครองจากและ
ป้องกันภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะ ดังนั้นการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตราบเท่าที่ยังอยู่ในขอบเขต                   

7 Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data by competent authorities for the purposes 
of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal                    
offences or the execution of criminal penalties, and free movement of 
such data and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA                  
(ดูเพิ่มเติมในหน้า 89 ของ Official Journal ฉบับนี้)
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ของกฎหมายของสหภาพจะอยู่ในขอบเขตของข้อก�าหนดนี้

โดยพิจารณาถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงาน
ที่มีอ�านาจรับผิดชอบส�าหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในขอบเขตของ              
ข้อก�าหนดนี ้รฐัสมาชิกควรน�าเอาบทบัญญตัเิดมิหรอืออกบทบญัญติัใหม่
ทีเ่ฉพาะเจาะจงยิง่ขึน้มาเพือ่ปรบัให้เข้ากบัการบงัคบัใช้กฎของข้อก�าหนด
น้ี บทบัญญัติดังกล่าวอาจก�าหนดเงื่อนไขจ�าเป็นที่เฉพาะเจาะจงลงไป
อย่างชัดเจนส�าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานที่มี
อ�านาจรบัผดิชอบเพือ่จุดประสงค์เหล่านัน้ โดยพจิารณาร่วมกบัโครงสร้าง
ตามรัฐธรรมนูญ การจัดการองค์กร และการบริหารงานของรัฐสมาชิก
นั้น ๆ โดยละเอียด เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงาน
เอกชนอยู่ในขอบเขตของข้อก�าหนดนี้ ข้อก�าหนดนี้ควรท�าให้รัฐสมาชิก
สามารถจ�ากัดพันธกรณีและสิทธิบางประการได้ตามกฎหมายภายใต้
เงื่อนไขเฉพาะบางประการเมื่อการจ�ากัดดังกล่าวประกอบไปด้วย
มาตรการทีจ่�าเป็นและเหมาะสมส�าหรบัสงัคมประชาธปิไตยทีจ่ะใช้ในการ
รกัษาผลประโยชน์ส�าคญับางประการเป็นการเฉพาะ อนัรวมไปถงึความ
ปลอดภัยสาธารณะและด�าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน 
สืบสวน ตรวจจับ หรือด�าเนินคดีกับความผิดหรือการลงโทษทางอาญา 
อันรวมไปถึงการคุ ้มครองและป้องกันภัยคุกคามต่อความปลอดภัย

สาธารณะ ส่วนนี้ยังเกี่ยวกับประเด็นเช่นกรอบการท�างานส�าหรับการ              
ต่อต้านการฟอกเงนิหรอืการปฏบิตังิานของห้องปฏบิตักิารทางนติวิทิยา

(20) ในระหว่างที่ข้อก�าหนดนี้บังคับใช้ ซ่ึงจะมีผลบังคับไปถึง
กจิกรรมของศาลและหน่วยงานทีม่อี�านาจในด้านยติุธรรมอืน่ ๆ  สหภาพ
และรฐัสมาชิกสามารถก�าหนดเจาะจงลงไปได้ว่าปฏบิตักิารและกระบวนการ 
ประมวลผลข้อมลูใดสมัพนัธ์กบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลโดยศาล
และหน่วยงานทีม่อี�านาจในด้านยตุธิรรมอืน่ ๆ  อ�านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน
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ก�ากับดูแลไม่ควรครอบคลุมไปถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ
ศาลปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความเป็นอิสระของศาลในการปฏิบัติหน้าที่
ตุลาการอันรวมไปถึงการวินิจฉัยจึงควรท�าให้การมอบหมายการก�ากับ
ดูแลปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานในระบบ
ยุติธรรมของรัฐสมาชิกโดยเฉพาะเป็นไปได้ ซึ่งการมอบอ�านาจดังกล่าว
ควรมีวัตถุประสงค์ให้เป็นไปเพื่อรับประกันว่าการปฏิบัติงานของระบบ
ศาลยุติธรรมเป็นไปตามกฎในข้อก�าหนดนี้ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ใน             
หมู่สมาชิกของระบบศาลยุติธรรมเกี่ยวกับพันธกรณีของตนภายใต้ข้อ
ก�าหนดนี้และเพื่อจัดการกับค�าร้องต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับปฏิบัติการ 
ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

(21) ข้อก�าหนดนี้ไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อการบังคับใช้ค�าสั่ง 
2000/31/EC ของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป8 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
กับกฎว่าด้วยการรับผิดของผู้ให้บริการเป็นตัวกลางในข้อ 12 ถึง 15 ใน
ค�าสั่งดังกล่าว ค�าสั่งดังกล่าวได้หาแนวทางในการมีส่วนช่วยเหลือให้การ
ท�าหน้าที่ของตลาดภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยการรับประกันการ
เคลื่อนย้ายข้อมูลโดยเสรีขององค์กรที่ให้บริการด้านสารสนเทศ 
(Information Society Services) ในรัฐสมาชิก

(22) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ  ก็ตามภายใต้บริบท
ของกิจกรรมของสถานประกอบการของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลควร
เป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อก�าหนดนี้ ไม่ว่าการประมวลผลนั้นจะเกิดขึ้น
ภายในสหภาพหรือไม่ก็ตาม สถานประกอบการสื่อถึงการประกอบ
กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นจริงโดยมีการจัดตั้งเป็นการถาวร                 

8 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 
8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in 
particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on 
electronic commerce’) (OJ L 178, 17.7.2000, p.1).
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รูปแบบการจัดตั้งดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสาขาหรือบริษัทลูกของนิติบุคคล
นั้นไม่เป็นปัจจัยที่มีผลในประเด็นดังกล่าว

(23) เพือ่รบัประกันว่าสทิธใินการคุม้ครองของบคุคลธรรมดาซึง่
สทิธเิตม็ทีภ่ายใต้ข้อก�าหนดนีจ้ะไม่ถกูลดิรอน การประมวลผลข้อมลูส่วน
บุคคลของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในสหภาพโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
ผลที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสหภาพควรอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดนี้เมื่อกิจกรรมการ
ประมวลผลสมัพนัธ์กบัการเสนอสนิค้าหรอืบรกิารให้กบัผูถ้กูประมวลผล
ข้อมลูดังกล่าวโดยไม่ข้ึนกบัว่าเช่ือมโยงกบัการช�าระเงนิหรอืไม่กต็าม เพ่ือ
จะก�าหนดว่าผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลดังกล่าวได้เสนอสินค้าหรือ

บริการให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในสหภาพหรือไม่ ควรชี้ชัดให้ได้ว่า                  
ผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลเจตนาอย่างชดัเจนท่ีจะเสนอสนิค้าหรอืบรกิาร
ให้ผูถ้กูประมวลผลข้อมลูในรัฐสมาชกิรฐัหนึง่หรือมากกว่านัน้ในสหภาพ 
โดยที่การเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล หรือตัวกลางท่ีเกิด
ขึ้นในสหภาพ การเข้าถึงที่อยู่อีเมล์หรือรายละเอียดในการติดต่ออื่น ๆ 
หรือการใช้ภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศที่สามที่ผู ้ควบคุมตั้งอยู่               
ไม่เพียงพอต่อการชี้ชัดถึงเจตนาดังกล่าว ปัจจัยเช่นการใช้ภาษาใด             
ภาษาหนึง่หรอืเงนิตราสกลุหนึง่ทีใ่ช้กันโดยทัว่ไปในรฐัสมาชกิรฐัใดรัฐหนึง่
หรือหลายรฐัโดยมคีวามเป็นไปได้ในการสัง่สนิค้าและบรกิารในภาษาอืน่
ภาษานั้นหรือการกล่าวถึงลูกค้าหรือผู้ใช้ในสหภาพ อาจท�าให้เห็นได้
ชัดเจนว่าผู้ควบคุมเจตนาเสนอสินค้าหรือบริการให้กับผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลในสหภาพ

(24) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ถูกประมวลผล
ข้อมูลในสหภาพโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสหภาพ
ควรอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดนี้ด้วยเช่นกันเมื่อการประมวลผลดังกล่าว
สัมพันธ์กับการตรวจตรากิจวัตรของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลดังกล่าว         
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ตราบเท่าที่กิจวัตรดังกล่าวนั้นเกิดข้ึนในสหภาพ เพ่ือให้ก�าหนดได้ว่า
กจิกรรมการประมวลผลข้อมลูใดถูกจดัเป็นการตรวจตรากจิวตัรของผูถ้กู
ประมวลผลข้อมูล ควรชี้ชัดให้ได้ว่าบุคคลธรรมดาเหล่านั้นถูกติดตาม              
บนอินเทอร์เน็ตอันรวมถึงการใช้วิธีการทางการประมวลผลข้อมูลท่ีอาจ
เกิดขึ้นตามมาอันประกอบไปด้วยการท�าโพรไฟล์ของบุคคลธรรมดา             
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นหรือ            
เพือ่วเิคราะห์หรือท�านายความชืน่ชอบ พฤตกิรรมหรอืทศันคตส่ิวนบุคคล
ของบุคคลนั้น

(25) เมื่อกฎหมายของรัฐสมาชิกบังคับใช้โดยอาศัยอ�านาจตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อก�าหนดน้ีควรบังคับใช้กับผู้ควบคุมที่ไม่ได้
ตั้งอยู่ในสหภาพด้วย เช่นในสถานทูตหรือสถานท�าการทางกงสุลของรัฐ
สมาชิก

(26) หลกัการของการคุม้ครองข้อมลูควรบงัคบัใช้กบัข้อมลูใด ๆ  
ก็ตามที่เก่ียวข้องกับบุคคลธรรมดาท่ีถูกระบุตัวตนหรือสามารถระบ ุ             
อัตลักษณ์ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีผ่านกระบวนการปกปิดอัตลักษณ์ 
(Pseudonymisation) ทีส่ามารถบ่งชีไ้ปยงับคุคลธรรมดาบคุคลหนึง่โดย
การใช้ข้อมูลเพิ่มเติมควรถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลว่าด้วยบุคคลธรรมดา
ที่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ เพื่อก�าหนดว่าบุคคลธรรมดาบุคคลหนึ่งนั้น
สามารถถูกระบุอัตลักษณ์ได้หรือไม่ควรพิจารณาโดยละเอียดถึงวิธีการ
ในการประมวลผลทั้งหมดที่มีแนวโน้มว่าจะน�ามาใช้เพ่ือระบุตัวตนของ
บุคคลธรรมดา เช่น การเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาโดยเฉพาะที่ใช้
ไม่ว่าจะโดยผู้ควบคุมหรือบุคคลอื่นเพื่อระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา               
ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม เพือ่ชีช้ดัให้ได้ว่าวธิกีารนัน้มแีนวโน้มว่าจะน�า

มาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาได้จริงหรือไม่ ควรพิจารณา                  
โดยละเอยีดถงึปัจจยัทางวตัถทุัง้หมดเช่นค่าและเวลาท่ีจ�าเป็นในการระบุ
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ตวัตน พจิารณาถงึเทคโนโลยท่ีีมอียูใ่นช่วงเวลาของการประมวลผลข้อมลู
และการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นหลักการของการคุ้มครองข้อมูลจึงไม่
ควรบังคับใช้กับข้อมูลนิรนามอันได้แก่ข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กับบุคคลที่ถูก
ระบุอัตลักษณ์หรือสามารถระบุอัตลักษณ์ได้ใด ๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคล
ทีถ่กูท�าให้ระบอุตัลกัษณ์ไม่ได้ด้วยวธิกีารทีท่�าให้ไม่สามารถระบอัุตลักษณ์                 
ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลได้หรือไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้อีกต่อไป                          
ดงันัน้ข้อก�าหนดนีไ้ม่เกีย่วข้องกบัการประมวลข้อมลูนรินามอนัรวมไปถึง
เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติหรือการวิจัย

(27) ข้อก�าหนดนีไ้ม่บังคบัใช้กบัข้อมลูส่วนบคุคลของผูท้ีเ่สยีชวีติ
ไปแล้ว รฐัสมาชกิอาจก�าหนดให้มกีฎทีเ่กีย่วข้องกบัการประมวลผลข้อมลู
ส่วนบุคคลของบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วได้

(28) การใช้การปกปิดอัตลักษณ์กับข้อมลูส่วนบคุคลสามารถลด
ความเสีย่งของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูทีเ่กีย่วข้องและช่วยให้ผู้ควบคมุและ
ผูป้ระมวลผลปฏบิตัติามพนัธกรณใีนการคุม้ครองข้อมูล การน�าการปกปิด
อตัลกัษณ์มาใช้อย่างชเปิดเผยตามข้อก�าหนดนีม้ไิด้มเีจตนาตัดมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ ออกไปแต่อย่างใด

(29) เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้การปกปิดอัตลักษณ์เมื่อการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการปกปิดอัตลักษณ์ควรเป็นไปได้
พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปโดยผู้ควบคุมเดียวกัน เมื่อผู ้
ควบคุมที่ได้น�ามาตรการทางเทคนิคและการจัดการองค์กรที่จ�าเป็น
ส�าหรับการประกันว่าข้อก�าหนดนี้ถูกน�าไปปฏิบัติกับการประมวลผล
ข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง และข้อมลูเพิม่เตมิส�าหรบับ่งชีข้้อมลูส่วนบคุคลเจาะจง
ไปยังผู้ถูกประมวลผลข้อมูลต้องถูกเก็บรักษาไว้แยกจากกัน ผู้ควบคุมท่ี
ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลควรชีใ้ห้เหน็ว่ามผีูท้ีไ่ด้รบัอนญุาตให้ประมวล
ผลข้อมูลภายใต้ผู้ควบคุมเดียวกัน
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(30) บคุคลธรรมดาท่ีอาจข้องเกีย่วกบัสิง่ระบอุตัลกัษณ์ออนไลน์
ที่เกิดจากอุปกรณ์ของตนเอง แอพพลิเคชั่น เครื่องมือ โพรโทคอลเช่น            
ที่อยู่โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต สิ่งระบุอัตลักษณ์ของคุกกี้ หรือส่ิงระบุ              
อัตลักษณ์อื่น เช ่น ป้ายคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency 
Identification Tag) สิง่เหล่านีอ้าจทิง้ร่องรอยซ่ึงในบางกรณเีมือ่รวมกบั
สิ่งระบุอัตลักษณ์หนึ่งเดียวและข้อมูลอื่น ๆ ที่เข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์อาจใช้
เพื่อสร้างโพรไฟล์ของบุคคลธรรมดาและระบุอัตลักษณ์ได้

(31) หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�านาจสามารถเข้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยสอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายในการใช้
อ�านาจตามหน้าทางการ เช่น หน่วยงานด้านภาษีและศุลกากร หน่วย
สืบสวนทางการเงิน องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจทางการเงิน
ที่รับผิดชอบการก�ากับดูแลตลาดตราสารหน้ี ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็น
ผู้รับข้อมูลหากได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่จ�าเป็นต่อปฏิบัติการสืบสวนซึ่ง
ด�าเนนิการเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะโดยท่ัวไปท่ีสอดคล้องกบักฎหมาย

ของสหภาพหรือรัฐสมาชิก ค�าขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย                             
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�านาจควรออกเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหตุผล
อย่างชัดเจนและเป็นไปเป็นตามกรณีเสมอ และไม่ควรเกี่ยวข้องกับ                      
ระบบจัดท�าแฟ้มข้อมูลท้ังหมดหรือน�าไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ    
จัดท�าแฟ้มข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงาน
สาธารณะที่มีอ�านาจเหล่านั้นควรเป็นไปตามกฎในการคุ้มครองข้อมูล                
ส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

(32) การยินยอมควรได้มาจากนิติกรรมท่ียืนยันอย่างชัดเจนว่า
เป็นไปเพือ่จดัตัง้ข้อตกลงโดยผูถู้กประมวลผลซ่ึงบ่งชีว่้าได้มาอย่างอสิระ 
เฉพาะเจาะจง มกีารแจ้งข้อมลูและไม่ก�ากวม เพ่ือน�าไปสูก่ารประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับผู้ถูกประมวลผล เช่นการประกาศเป็น                 
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ลายลักษณ์อักษรอันรวมไปถึงที่ผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศ
โดยวาจา สิ่งนี่สามารถรวมถึงการท�าเครื่องหมายในช่องเมื่อเข้าเว็บไซต์ 
เลือกการตั้งค่าทางเทคนิคส�าหรับองค์การบริการสารสนเทศหรือการ
ประกาศหรอืการปฏบิตัใิด ๆ  ทีบ่่งชีอ้ย่างชดัเจนในบริบทนีถึ้งการยอมรับ
การประมวลผลข้อมูลที่ถูกเสนอมาของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล การเงียบ              
ช่องท่ีถูกท�าเครื่องหมายไว้แล้ว หรือการน่ิงเฉยไม่ถือว่าเป็นการยินยอม 
การยินยอมควรครอบคลุมถึงกิจกรรมการประมวลผลที่ด�าเนินการไป 
เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน เมื่อการประมวลผลข้อมูลมีวัตถุประสงค์             
หลายประการ ก็ควรได้รับการยินยอมต่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด หากการ
ยินยอมของผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลจะได้มาจากการขอผ่านวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ การขอต้องชัดเจน กระชับ และไม่รบกวนการใช้บริการที่
มีอยู่โดยไม่จ�าเป็น

(33) บ่อยครั้งที่การระบุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลส�าหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถ
ท�าได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาของการรวบรวมข้อมูล ดังนั้นผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูลจึงควรสามารถตกลงยินยอมในขอบเขตของการวิจัยทาง
วทิยาศาสตร์ทีแ่น่นอนโดยเป็นไปตามมาตรฐานทางจรยิธรรมส�าหรบัการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลควรมีโอกาสให้การยินยอม
ในขอบเขตของการวจิยัทีแ่น่นอนหรอืบางส่วนของโครงการวจิยัเท่าทีเ่ป็น
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เจตนาไว้

(34) ข้อมูลพันธุกรรมควรถูกนิยามว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
สัมพันธ์กับคุณลักษณะทางพันธุกรรมของบุคคลธรรมดาที่สืบทอดหรือ
ได้รับมา ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีววิทยาของบุคคล
ธรรมดาหนึ่ง ๆ ที่ถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์โครโมโซม 
กรดดอ็ิอกซไีรโบนวิคลอิกิ (ดเีอน็เอ) กรดไรโบนวิคลอิกิ (อาร์เอน็เอ) หรอื
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จากการวเิคราะห์ส่วนประกอบอืน่ ๆ  ทีท่�าให้การได้มาซ่ึงข้อมลูทีท่ดัเทยีม
กันเป็นไปได้

(35) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพควรรวมเอาข้อมูล
ทั้งหมดที่ท�าให้เห็นสถานะทางสุขภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่                  
เปิดเผยข้อมูลซึ่งสัมพันธ์กับสถานะทางสุขภาพหรือสุขภาพจิตในอดีต 
ปัจจุบัน หรืออนาคตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล สิ่งนี้รวมถึงข้อมูล                 
เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่รวบรวมโดยกระบวนการลงทะเบียนเพ่ือรับ                     
หรือให้บริการดูแลสุขภาพดังที่ถูกอ้างถึงในค�าสั่ง 2011/24/EU ของ               
สภายุโรปและที่ประชุมยุโรป9 ต่อบุคคลธรรมดา หมายเลข สัญลักษณ์ 
หรือรายละเอียดที่ให้กับบุคคลธรรมดาเพื่อระบุอัตลักษณ์อย่างเจาะจง
ด้วยวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ ข้อมูลอันเป็นผลจากการทดสอบหรือ                    
ตรวจส่วนของร่างกายหรอืสารจากร่างกายอนัรวมถงึข้อมลูทางพันธกุรรม 
และตวัอย่างทางชวีวทิยา และข้อมลูใด ๆ  กต็าม ตวัอย่างเช่น ข้อมลูว่าด้วย 
โรค ความพิการ ความเสี่ยงในการเกิดโรค ประวัติทางการแพทย์ การ
รักษาพยาบาล หรือภาวะทางกายวิทยาหรือชีวการแพทย์ของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลที่เป็นอิสระจากที่มา ตัวอย่างเช่นจากแพทย์หรือ
บุคลากรทางสาธารณสุขอื่น ๆ โรงพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือ
การทดสอบวินิจฉัยในหลอดทดลอง

(36) สถานประกอบการของผู้ควบคุมที่อยู่ในสหภาพควรเป็น

สถานที่ส�าหรับบริหารงานกลางในสหภาพของผู้ควบคุม เว้นแต่ว่า                  
การตัดสินใจว่าด้วยวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูล               
ส่วนบุคคลถูกท�าในสถานประกอบการอื่นของผู ้ควบคุมในสหภาพ                       
ในกรณีเช่นน้ันสถานประกอบการอื่นนั้นควรถูกพิจารณาว่าเป็นสถาน

9 Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council 
of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border 
healthcare (OJ L 88, 4.4.2011, p. 45). 
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ประกอบการหลัก สถานประกอบการหลักในสหภาพของผู้ควบคุมควร
ถูกก�าหนดโดยสอดคล้องกับเกณฑ์ที่เป็นกลางและสื่อถึงการประกอบ
กิจกรรมการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นจริงท่ีก�าหนดการตัดสินใจ
หลักเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและวิธีการในการ
ประมวลผลโดยจัดตั้งเป็นการถาวร เกณฑ์ดังกล่าวไม่ควรขึ้นกับว่าการ
ประมวลผลน้ันด�าเนนิการสถานทีน่ัน้หรอืไม่ การมแีละการใช้วธิกีารทาง
เทคโนโลยแีละเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ส�าหรบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล
หรือประมวลกิจกรรมที่ไม่ได้ประกอบอยู่ในสถานประกอบการนั้นจึงไม่
ผ่านเกณฑ์ว่าเป็นสถานประกอบการหลกัด้วยตนเอง สถานประกอบการ
หลักของผู้ประมวลผลควรเป็นสถานท่ีส�าหรับการบริหารงานส่วนกลาง
ในสหภาพขององค์กรหรือหากไม่มีสถานท่ีบริหารงานส่วนกลางใน
สหภาพก็ให้เป็นสถานทีใ่นสหภาพทีก่ารประมวลผลหลกัเกดิขึน้ ในกรณี
ทีเ่ก่ียวข้องกับทัง้ผูค้วบคุมและผูป้ระมวลผล หน่วยงานก�ากบัดแูลหลกัที่
มอี�านาจยงัควรเป็นผูม้อี�านาจก�ากบัดแูลของรฐัสมาชกิท่ีผู้ควบคุมมสีถาน
ประกอบการหลักอยู่ แต่หน่วยงานก�ากับดูแลที่ก�ากับดูแลผู้ควบคุมควร
ถูกพิจารณาว่าเป็นหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานก�ากับ
ดูแลดังกล่าวควรเข้าร่วมในกระบวนการความร่วมมือที่เกิดขึ้นโดยข้อ
ก�าหนดนี้ ในกรณีใด ๆ ก็ตามที่หน่วยงานก�ากับดูแลในรัฐสมาชิกแห่งใด
แห่งหนึง่หรอืหลายแห่งท่ีผูป้ระมวลผลมสีถานประกอบการแห่งหนึง่หรอื
มากกว่า หน่วยงานก�ากับดูดังกล่าวไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นหน่วยงาน
ก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้องเมือ่ร่างการวินิจฉยัน้ันเกีย่วข้องกบัผูค้วบคมุเท่านัน้ 
เมือ่การประมวลผลด�าเนนิการโดยกลุม่ของวิสาหกจิ สถานประกอบการ
หลักของวิสาหกิจท่ีท�าหน้าท่ีควบคุมควรถูกพิจารณาว่าเป็นสถาน
ประกอบการหลกัเว้นแต่ว่าวตัถปุระสงค์และวธีิการในการประมวลผลจะ
ถูกก�าหนดโดยวิสาหกิจอื่น
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(37) กลุ่มของวิสาหกิจควรครอบคลุมถึงวิสาหกิจที่ท�าหน้าที่
ควบคมุและวสิาหกิจอืน่ ๆ  ทีอ่ยูใ่ต้อาณตั ิโดยวิสาหกจิซึง่ท�าหน้าทีค่วบคมุ
ควรเป็นวิสาหกิจที่สามารถมีอิทธิพลเหนือกว่าวิสาหกิจอื่น ๆ  เองได้ เช่น 
จากการเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมทางการเงิน หรือกฎที่ควบคุมดูแล
วสิาหกิจน้ัน หรอือ�านาจในการน�ากฎในการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลไป
ปฏิบัติ วิสาหกิจที่ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในวิสาหกิจที่
อยู่ในเครือเดียวกันควรถูกถือว่าเป็นกลุ่มของวิสาหกิจร่วมกัน

(38) ผู ้เยาว์สมควรได้รับการคุ ้มครองเป็นพิเศษในกรณีท่ี 
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ผู้เยาว์อาจตระหนักได้น้อยกว่า
ถึงความเสี่ยง ผลที่จะตามมา และการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องและสิทธิของ
ตนเองทีส่มัพนัธ์กบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล การคุ้มครองเฉพาะ
ดังกล่าวควรบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยเฉพาะเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการท�าการตลาดหรือสร้างการเป็นที่รู้จักหรือโพรไฟล์ผู้
ใช้และการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์เมื่อใช้
บริการที่ถูกเสนอให้กับผู้เยาว์โดยตรง การยินยอมของผู้รับผิดชอบใน
ฐานะผูป้กครองไม่ควรเป็นสิง่จ�าเป็นในบรบิทของบรกิารในการคุม้ครอง
หรือให้ค�าแนะน�าที่เสนอให้กับผู้เยาว์โดยตรง

(39) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามควรชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรม ควรโปร่งใสกบับุคคลธรรมดาทีข้่อมลูส่วนบคุคล
เกี่ยวกับบุคคลนั้นถูกรวบรวม ใช้ประโยชน์ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือ        
ประมวลผลในรูปแบบอื่น ๆ และรวมถึงขอบเขตท่ีข้อมูลส่วนบุคคลถูก
ประมวลผลหรอือาจถกูประมวลผลในอนาคต หลกัการของความโปร่งใส
จ�าเป็นต้องท�าให้ข้อมลูและการสือ่สารใด ๆ  ทีส่มัพนัธ์กบัการประมวลผล
ข้อมลูส่วนบคุคลสามารถเข้าถงึและเข้าใจได้โดยง่าย และใช้ภาษาทีชั่ดเจน
และไม่ซบัซ้อน หลกัการดังกล่าวเกีย่วข้องกับข้อมลูว่าด้วยอตัลกัษณ์ของ
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ผู้ควบคุมและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ 
ที่จะให้กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะเพ่ือรับประกันการประมวล
ผลทีเ่ป็นธรรมและโปร่งใส โดยเคารพบุคคลธรรมดาทีเ่กีย่วข้องและสทิธิ
ของบคุคลนัน้ทีจ่ะได้รบัการยนืยนัและการสือ่สารว่าด้วยข้อมลูส่วนบคุคล
ที่เกี่ยวข้องกับตนที่ถูกประมวลผล บุคคลธรรมดาควรถูกท�าให้ตระหนัก
ถงึความเสีย่ง กฎ การคุ้มครอง และสทิธต่ิาง ๆ  ทีส่มัพนัธ์กบัการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการใช้สิทธิที่สัมพันธ์กับการประมวลผล              
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจงลงไปควรเปิดเผยและชอบธรรม ข้อมูลส่วนบุคคลควร           
เพียงพอ เกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นและอยู่ในขอบเขตท่ีจ�าเป็นต่อ
วัตถุประสงค์ที่ข้อมูลเหล่านั้น ถูกประมวลผล กรณีนี้จ�าเป็นต้องมีการ          
รับประกันเป็นการเฉพาะว่าช่วงเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษา
ไว้นั้นถูกก�าหนดขอบเขตไว้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้อมูลส่วน
บุคคลควรถูกประมวลผลในกรณีท่ีวัตถุประสงค์ของการประมวลผล             
ไม่สามารถบรรลไุด้ด้วยวธิกีารอืน่ ๆ  เท่านัน้ เพ่ือรับประกนัว่าข้อมลูส่วน
บุคคลจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้นานกว่าที่จ�าเป็น ผู ้ควบคุมควรก�าหนด
ขอบเขตเวลาเพื่อการลบหรือทบทวนเป็นระยะ ทุกขั้นตอนที่เป็นไปได้
ควรถูกน�าไปปฏิบัติเพื่อรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องจะถูก
แก้ไขหรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคลควรถูกประมวลผลด้วยวิธีที่รับประกันได้
ถึงความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสมอนัรวมถงึเพือ่ป้องกนัการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมลูส่วน
บุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต

(40) เพือ่ให้การประมวลผลชอบด้วยกฎหมาย ข้อมลูส่วนบคุคล
ควรถูกประมวลผลตามหลักของการยินยอมโดยผู้ถูกประมวลผลข้อมูล  
ที่เก่ียวข้องหรือโดยหลักพื้นฐานโดยชอบอื่น ๆ ท่ีวางไว้โดยกฎหมาย                 
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ไม่ว่าจะเป็นข้อก�าหนดนี้หรือกฎหมายอื่นใดของสหภาพหรือรัฐสมาชิก                       
ท่ีถูกอ้างถึงในข้อก�าหนดนี้ อันรวมถึงความจ�าเป็นในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตามกฎหมายของผู้ควบคุมหรือความจ�าเป็นส�าหรับการบังคับ
สัญญาที่ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อด�าเนินการตาม
ค�าร้องของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลก่อนท�าสัญญา

(41) เม่ือข้อก�าหนดนี้อ้างถึงหลักทางกฎหมายหรือมาตรการ 
ทางกฎหมายโดยที่ไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อเงื่อนไขจ�าเป็นตามที่ระบุไว้ใน
ระเบียบตามรัฐธรรมนูญของรัฐสมาชิกที่เก่ียวข้อง ก็ไม่จ�าเป็นต้องมี
บทบัญญัติที่ผ่านรัฐสภา อย่างไรก็ดีหลักทางกฎหมายหรือมาตรการทาง
กฎหมายควรชัดเจนและแม่นย�าและการบังคับใช้ควรคาดการณ์ได้                
เมื่อพิจารณาจากมุมมองของผู้ท่ีอยู่ใต้กฎหมายเหล่านี้ โดยสอดคล้อง              
กับค�าพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานของศาลสถิตยุติธรรมแห่งยุโรป                  
(ศาลยุติธรรม) และศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป

(42) เมื่อการประมวลผลอยู่บนฐานของการยินยอมของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล ผู้ควบคุมควรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูลได้ยินยอมเข้าสู่ปฏิบัติการประมวลผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริบทของการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้วยประเด็นอื่น ๆ การ
คุ้มครองควรรับประกันว่าผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตระหนักถึงข้อเท็จจริง
และขอบเขตอันน�าไปสู่การยินยอม ตามค�าส่ัง 93/13/EEC10 ของ                 
ท่ีประชุมยุโรป การประกาศยินยอมที่ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าโดย                         
ผู ้ควบคุมควรถูกจัดท�าในรูปแบบที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย                      
ใช้ภาษาที่ชัดเจนและไม่ซับซ้อนและไม่ควรมีศัพท์เฉพาะที่ไม่เป็นธรรม 
เพื่อให้การยินยอมเกิดจากการได้รับแจ้งข้อมูลอย่างเพียงพอ อย่างน้อย

10 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer 
contracts (OJ L 95, 21.4.1993, p. 29).
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ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลควรรับรู ้ถึงอัตลักษณ์ของผู ้ประมวลผลและ
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่เจตนาน�าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้ 
การยนิยอมไม่อาจถอืว่าเป็นไปโดยอสิระหากผูถ้กูประมวลผลข้อมลูมไิด้
มตีวัเลอืกโดยแท้จรงิหรอืมตีวัเลอืกอย่างอสิระหรือไม่สามารถปฏเิสธหรือ
ยกเลิกความยินยอมโดยไม่เกิดผลเสีย

(43) เพื่อรับประกันว่าการยินยอมนั้นได้มาโดยอิสระ การ
ยินยอมไม่ควรท�าให้เกิดมูลเหตุทางกฎหมายส�าหรับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีความไม่เท่าเทียมอย่างชัดเจนระหว่างผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลและผู้ควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ควบคุมเป็น
หน่วยงานสาธารณะท่ีมอี�านาจและดงันัน้จงึไม่น่าเชือ่ได้ว่าการยนิยอมได้
มาอย่างอิสระในทุกกรณีภายใต้เงื่อนไขท่ีถูกระบุ การยินยอมจะถูก
สันนิษฐานว่าไม่ได้มาโดยอิสระหากไม่สามารถให้การยินยอมต่อการ
ประมวลผลข้อมูลแต่ละชุดแยกกันแม้ว่าจะถูกจัดสรรให้แล้วในแต่ละ
กรณี หรือหากการบังคับสัญญาอันรวมถึงการให้บริการนั้นขึ้นกับการ
ยินยอมแม้ว่าการยินยอมจะไม่จ�าเป็นส�าหรับการบังคับสัญญา

(44) การประมวลผลควรชอบด้วยกฎหมายเมื่อจ�าเป็นภายใต้
บริบทของสัญญาหรือเจตนาในการท�าสัญญา

(45) เมื่อการประมวลผลถูกด�าเนินการโดยสอดคล้องกับ
พนัธกรณตีามกฎหมายทีม่อี�านาจเหนอืผูค้วบคุมหรือเมือ่การประมวลผล
จ�าเป็นต่อประสิทธิภาพของภารกิจที่ด�าเนินการไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือการใช้อ�านาจทางการ ควรมีหลักของการประมวลผลอยู่
ในกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก ข้อก�าหนดนี้ไม่จ�าเป็นต้องให้มี
กฎหมายเฉพาะส�าหรับการประมวลผลแต่ละคร้ัง กฎหมายที่เป็นหลัก
ส�าหรับปฏิบัติการประมวลผลท่ีเกิดข้ึนหลายคร้ังท่ีอยู ่บนฐานของ
พนัธกรณตีามกฎหมายทีม่อี�านาจเหนอืผูค้วบคุมหรือเมือ่การประมวลผล
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ด�าเนินการเพราะจ�าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจที่ด�าเนินการไปเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อ�านาจทางการจึงอาจเพียงพอ ควรมี
กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกเพื่อก�าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประมวลผลเช่นกัน นอกจากนั้นกฎหมายดังกล่าวยังควรสามารถระบุ
เงือ่นไขทัว่ไปของข้อก�าหนดนีท้ีค่วบคมุดูแลความชอบด้วยกฎหมายของ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จัดท�ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ต่าง ๆ ส�าหรับการก�าหนดผู้ควบคุม ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ขอบเขตการประมวลผล ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง             
ผู้ที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ ข้อจ�ากัดต่าง ๆ ของวัตถุประสงค์ ช่วงเวลา
ในการเก็บรกัษาข้อมลู และมาตรการอืน่ ๆ  เพือ่รบัประกนัว่าการประมวล
ผลจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม กฎหมายของสหภาพ
หรือรัฐสมาชิกควรสามารถก�าหนดได้ว่าผู้ควบคุมนั้นปฏิบัติภารกิจที่

ด�าเนินไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือใช้อ�านาจทางการควรเป็น                   
หน่วยงานสาธารณะท่ีมีอ�านาจหรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ๆ              
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกฎหมายมหาชน หรือกรณีใดที่เกิดขึ้น
เพื่อประโยชน์สาธารณะอันรวมถึงวัตถุประสงค์ในด้านสุขภาวะ เช่น                
การสาธารณสุขและความมั่นคงของมนุษย์และการจัดการบริการ
สาธารณสุขโดยกฎหมายเอกชน เช่น องค์กรวิชาชีพ

(46) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลควรถูกพิจารณาว่า                       
ชอบด้วยกฎหมายเมื่อจ�าเป็นต่อการคุ ้มครองผลประโยชน์ที่ส�าคัญ                   
อย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือบุคคลธรรมดาอื่น การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานของผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องถึง
ชีวิตของบุคคลธรรมดาอื่น ๆ โดยหลักแล้วควรเกิดขึ้นเมื่อการประมวล
ผลไม่มีฐานของหลักกฎหมายอื่น ๆ อย่างแน่ชัด การประมวลผลบาง
ประเภทอาจเป็นไปด้วยมูลเหตุส�าคัญทั้งประโยชน์สาธารณะและผล
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ประโยชน์อนัเกีย่วเนือ่งถึงชวีติของผูถู้กประมวลผล ตัวอย่างเช่น เมือ่การ
ประมวลผลจ�าเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางมนุษยธรรม อันรวมถึงเพ่ือการ
ตรวจตราโรคระบาดและการแพร่ระบาดหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
มนษุยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานการณ์ของภัยพิบติัจากธรรมชาติ
หรือโดยมนุษย์

(47) ผลประโยชน์โดยชอบของผู ้ควบคุมอันรวมถึงการท่ี                     
ผู ้ควบคุมสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือบุคคลที่สามอาจ                       
เป็นหลักทางกฎหมายส�าหรับการประมวลผลได้ หากผลประโยชน์หรือ
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ถูกประมวลผลส�าคัญน้อยกว่า โดยน�า
เอาการคาดหมายอย่างมีเหตุผลของผู้ถูกประมวลผลท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน                
ของความสมัพนัธ์กบัผูค้วบคมุมาพจิารณาร่วมด้วย ผลประโยชน์โดยชอบ
ดังกล่าวยกตัวอย่างเช่น เมื่อความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นหนึ่ง ๆ 
โดยตรงและตามสมควรระหว่างผูถู้กประมวลผลข้อมลูและผูค้วบคมุมอียู่
ด้วยผลประโยชน์โดยชอบ ดังเช่นท่ีผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเป็นลูกค้า                 
หรอืผูร้บับรกิารจากผูค้วบคมุ การมอียูข่องผลประโยชน์โดยชอบไม่ว่าจะ
อย่างใดก็ตามก็จ�าเป็นต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวัง                
ซึง่รวมถงึว่าผูถ้กูประมวลผลข้อมลูสามารถคาดหวงัได้อย่างสมเหตุสมผล
ในช่วงเวลาและบริบทของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส�าหรับการ
ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์นั้นได้เกิดขึ้นได้หรือไม่ ประโยชน์และสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในบางกรณีอาจส�าคัญกว่าผล
ประโยชน์ของผู้ควบคุมเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลในเงื่อนไข
แวดล้อมที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมิได้คาดหวังอย่างสมเหตุสมผลถึงการ
ประมวลผลที่นอกเหนือไปจากที่ตกลงไว้แต่ต้น หากฝ่ายนิติบัญญัติได้
ออกกฎหมายเพือ่เป็นหลักส�าหรบัหน่วยงานสาธารณะทีม่อี�านาจในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว หลกัทางกฎหมายดงักล่าวไม่ควรบงัคบั
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ใช้กบัการประมวลผลโดยหน่วยงานสาธารณะท่ีมอี�านาจเพือ่ปฏบิตัภิารกจิ 
การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ต่อวตัถปุระสงค์ในการ
ป้องกันการฉ้อโกงถือเป็นส่วนหนึ่งผลประโยชน์โดยชอบของผู้ควบคุม
ด้วย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด
ขายตรงอาจถูกถือว่าด�าเนินการไปเพื่อผลประโยชน์โดยชอบเช่นกัน

(48) ผู้ควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิสาหกิจหรือสถาบันใน
เครือของหน่วยงานส่วนกลางอาจมีผลประโยชน์โดยชอบในการส่งต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปในกลุ่มของวิสาหกิจส�าหรับวัตถุประสงค์ด้านการ
บริหารงานภายในรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า             
และลูกจ้าง หลักการทั่วไปส�าหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลใน 
กลุม่ของวสิาหกจิไปยงัวสิาหกจิท่ีตัง้อยูใ่นประเทศท่ีสามจะยงัคงไม่ได้รบั
ผลกระทบด้วย

(49) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดว่าจ�าเป็นอย่างย่ิง
และได้ส่วนกับวัตถุประสงค์ที่เป็นไปเพื่อรับประกันความปลอดภัยของ
เครือข่ายและสารสนเทศเช่น ความสามารถของระบบเครือข่ายและ

สารสนเทศในระดับที่ไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งในการต่อต้านเหตุไม่                  
คาดคิดหรอืการกระท�าท่ีผดิกฎหมายหรอืมุง่ร้ายทีส่ร้างความเสยีหายให้
กับความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ และการรักษา               
ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บรักษาหรือส่งต่อ และความ
ปลอดภยัของบรกิารท่ีเกีย่วข้องท่ีถูกเสนอโดยหรอืเข้าถงึได้ผ่านเครอืข่าย
หรอืระบบเหล่านัน้โดยหน่วยงานสาธารณะทีม่อี�านาจ โดยทีมตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินด้านคอมพิวเตอร์ (computer emergency response 
team – CERTs) ทีมตอบสนองต่อกรณีความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 
(computer security incident response team – CSIRTs) โดย                       
ผู ้ให้บริการเครือข่ายและบริการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และโดยผู้ให้     
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บรกิารด้านเทคโนโลยแีละการสนบัสนนุด้านความปลอดภยั ทัง้หมดเป็น
ส่วนหนึ่งของผลประโยชน์โดยชอบของผู ้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตวัอย่างกรณเีหล่านีอ้าจรวมถงึการป้องกนัการเข้าถงึเครอืข่ายการสือ่สาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตและการกระจายโค้ดที่เป็นอันตราย และหยุด                
“การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ” และความเสียหายต่อระบบการ
สื่อสารคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

(50) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือไปจากท่ีข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมไปแต่ต้นควรเป็นไป
ได้ก็ต่อเมื่อการประมวลผลเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคล
ถกูเก็บรวบรวมแต่ต้น ในกรณดีงักล่าว ไม่จ�าเป็นต้องมหีลกัทางกฎหมาย
ใดๆ แยกจากหลกัท่ีจ�าเป็นส�าหรับการรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล หากการ
ประมวลผลจ�าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจที่ด�าเนินการไปเพ่ือประโยชน์
สาธารณะหรอืใช้อ�านาจทีผู่ค้วบคุมได้รบัมอบหมายมาอย่างเป็นทางการ 
กฎหมายของสหภาพและรัฐสมาชิกอาจก�าหนดและระบุภารกิจและ
วัตถุประสงค์ที่การประมวลผลนอกเหนือจากท่ีตกลงไว้แต่ต้นที่จะถูก

พิจารณาว่าเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์ตั้งต้นและชอบด้วยกฎหมาย                  
การประมวลผลนอกเหนอืไปจากวตัถปุระสงค์ต้ังต้นเพ่ือวัตถปุระสงค์ใน
การท�าจดหมายเหตโุดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์สาธารณะ วตัถปุระสงค์ด้าน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ
ควรถูกพิจารณาว่าเข้ากันได้กับกระบวนการประมวลผลที่ชอบด้วย
กฎหมาย หลักทางกฎหมายจากกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
ส�าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจให้แนวทางทางกฎหมาย
ส�าหรับการประมวลผลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตั้งต้น เพื่อชี้ชัดว่า

วัตถุประสงค์ส�าหรับการประมวลผลท่ีนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์               
ตั้งต้นว่าเข้ากันได้กับวัตถุประสงค์ตั้งต้นที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บ
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รวบรวมหรือไม่ หลงัจากท่ีผูค้วบคมุบรรลเุงือ่นไขจ�าเป็นส�าหรบัการท�าให้
การประมวลผลตัง้ต้นชอบด้วยกฎหมาย ควรพจิารณาส่ิงต่อไปนีร่้วมด้วย
โดยละเอียดอันได้แก่ การเชื่อมโยงใด ๆ ระหว่างวัตถุประสงค์เหล่านั้น
กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลที่เจตนาให้เกิดขึ้นนอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค์ตั้งต้น บริบทที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความคาดหวังที่สมเหตุสมผลบนฐานของความสัมพันธ์กับ                      
ผู ้ควบคุมของผู ้ถูกประมวลผลข้อมูล เช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์                          
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตั้งต้น ธรรมชาติของข้อมูลส่วนบุคคล ผลที่
จะเกดิขึน้ตามมาต่อผูถ้กูประมวลผลข้อมลูจากกระบวนการประมวลผล
ทีต่ัง้ใจไว้นอกเหนอืจากวตัถปุระสงค์ตัง้ต้น และการมอียูข่องการคุม้ครอง
ตามสมควรทั้งในการประมวลผลตั้งต้นและท่ีตั้งใจไว้นอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค์ตั้งต้น

เม่ือผู้ถูกประมวลผลได้ยินยอมหรือการประมวลผลอยู่บนฐาน
ของกฎหมายของสหภาพหรอืรฐัสมาชกิทีป่ระกอบด้วยมาตรการทีจ่�าเป็น
และได้ส่วนในสังคมประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อคุ้มครองจุดมุ่ง
หมายอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ควบคุมควรได้รับอนุญาตให้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตั้งต้นโดยไม่
ค�านงึถงึความเข้ากนัได้ของวตัถุประสงค์ ควรรบัประกนัการบงัคับใช้หลกั
การในกรณีใด ๆ ก็ตามที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมูลของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลส�าหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ และสิทธิ                
ต่าง ๆ  อันรวมถึงสิทธิในการคัดค้าน การที่ผู้ควบคุมบ่งชี้ถึงการประกอบ
ความผดิอาญาหรอืหรอืภัยคกุคามต่อความปลอดภัยสาธารณะทีอ่าจเกิด
ขึน้และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลทีข้่องเกีย่วในแต่ละกรณหีรอืหลายกรณทีี่
สัมพันธ์กับความผิดอาญาหรือภัยคุกความต่อความปลอดภัยสาธารณะ
ไปยังหน่วยงานท่ีมีอ�านาจรับผิดชอบควรถูกถือว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์
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โดยชอบของผูค้วบคมุ อย่างไรกด็กีารส่งต่อข้อมลูอนัเป็นไปเพ่ือประโยชน์
โดยชอบของผูค้วบคมุหรอืการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลนอกเหนอืไป
จากวัตถุประสงค์ตั้งต้นควรถูกห้ามหากการประมวลผลไม่เหมาะสมกับ
พันธกรณีในการรักษาความลับตามกฎหมาย วิชาชีพ หรืออื่น ๆ

(51) ข้อมูลส่วนบุคคลที่โดยธรรมชาติแล้วอ่อนไหวเป็นพิเศษ
จากความสัมพันธ์กับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานสมควรได้รับการคุ้มครอง   
การคุม้ครองเป็นพเิศษ ดงัเช่นทีบ่รบิทการประมวลผลของข้อมลูเหล่านัน้
ที่อาจสร้างความเสียงต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูล
ส่วนบุคคลเหล่าน้ันควรรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต้นก�าเนิดทาง
เช้ือชาติหรือชาติพันธุ์ โดยที่การใช้ค�าว่า “ต้นก�าเนิดทางเชื้อชาติ” ใน          
ข้อก�าหนดน้ีไม่ได้สือ่ถงึการท่ีสหภาพยอมรบัทฤษฎทีีพ่ยายามก�าหนดการ
มอียูข่องมนุษย์ท่ีมเีช้ือชาตต่ิาง ๆ  แยกกัน การประมวลผลภาพถ่ายไม่ควร
ถกูพจิารณาในระบบว่าเป็นการประมวลข้อมลูส่วนบคุคลประเภทพิเศษ
เนือ่งด้วยนยิามของข้อมูลชวีมติคิรอบคลมุภาพถ่ายก็ต่อเมือ่ถกูประมวล
ผลผ่านวธิกีารทางเทคนิคเฉพาะท่ีท�าให้การระบอุตัลกัษณ์หรอืการยนืยนั
ตัวบุคคลธรรมดาเป็นไปได้เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ควรถูก
ประมวลผลเว้นแต่การประมวลผลจะเกิดขึ้นในกรณีเฉพาะตามที่มีใน          
ข้อก�าหนดนี้ โดยพิจารณาโดยละเอียดถึงกฎหมายของรัฐสมาชิกที่อาจ
ให้บทบญัญตัเิฉพาะว่าด้วยการคุม้ครองข้อมลูเพ่ือปรับใช้กบัข้อก�าหนดนี้ 
โดยให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายหรือเพื่อการปฏิบัติภารกิจ
อันด�าเนินการไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อ�านาจท่ีผู้
ควบคมุได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ นอกจากเงือ่นไขจ�าเป็นเฉพาะ
ส�าหรับการประมวลผลดังกล่าวแล้ว หลักการโดยทั่วไปและกฎอื่น ๆ  ใน
ข้อบงัคบันีค้วรบงัคบัใช้กบัสถานการณ์ทีถ่อืว่าเป็นเง่ือนไขให้การประมวล
ผลชอบด้วยกฎหมาย การระงับการบงัคับใช้ข้อห้ามทัว่ไปบางส่วนส�าหรับ
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การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลประเภทพเิศษดงักล่าวควรมอีย่างชดัเจน 
ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลยินยอมอย่างเปิดเผยหรือด้วย
ความจ�าเป็นเฉพาะบางประการทีก่ารประมวลซึง่ด�าเนนิการเพือ่ประกอบ
กิจกรรมโดยชอบโดยองค์กรหรือมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์บาง
ประการขององค์กรหรือมูลนิธิที่เป็นการใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐาน

(52) การระงับการห้ามบางประการต่อการประมวลผลข้อมูล
ประเภทพิเศษควรเกิดข้ึนได้ในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายของสหภาพ
หรือรัฐสมาชิกและอยู ่ภายใต้การคุ ้มครองท่ีเหมาะสมอันได้แก่การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ เมื่อเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมวลผลข้อมูลในด้าน
กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายความมั่นคงของมนุษย์อันรวมถึงบ�านาญ
และเพือ่การประกนัสขุภาพ วตัถปุระสงค์ในการตรวจตราและแจ้งเตือน               
การป้องกนัหรอืควบคมุโรคตดิต่อหรอืภยัคกุคามร้ายแรงทางสาธารณสุข
อ่ืน ๆ  การระงบัการห้ามดังกล่าวอาจมขีึน้เพือ่วตัถปุระสงค์ด้านสุขภาวะ
อนัรวมถงึทางสาธารณสุขและการจดัการสาธารณสขุ โดยเฉพาะอย่างยิง่
เพื่อการรับประกันคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพต่อค่าใช้จ่ายของ
กระบวนการที่ใช้เพ่ือช�าระเงินเอาประกันและบริการในระบบประกัน
สุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการท�าจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ 
หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ การระงับการห้ามการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวควรเป็นไปได้หากจ�าเป็นส�าหรับการเริ่มใช้ หรือคุ้มครอง
การอ้างสิทธิ ไม่ว่าจะในกระบวนการพิจารณาของศาลหรือการบริหาร
หรือกระบวนการอื่น ๆ นอกเหนือจากการพิจารณาคดีในศาล

(53) ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษซึ่งสมควรได้รับการ
คุ้มครองที่สูงขึ้นควรถูกประมวลเพื่อวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับสุขภาวะ
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เมื่อจ�าเป็นส�าหรับการบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นผลดีต่อบุคคลธรรมดา
และสงัคมโดยภาครวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบริบทของการจัดการระบบ
และบรกิารสาธารณสขุและบรกิารสงัคม อนัรวมถงึการประมวลผลข้อมลู
ส่วนบคุคลดงักล่าวโดยฝ่ายจดัการและหน่วยงานกลางทีม่อี�านาจในด้าน
สาธารณสุขเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ และการก�ากบัดแูลระบบบรกิารสาธารณสขุและบรกิารสงัคม
โดยทั่วไปในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และรับประกันความต่อเนื่อง                    
ของระบบการสาธารณสุขและบริการสังคมและการบริการสาธารณสุข
และความมัน่คงทางสขุภาวะข้ามพรมแดน วตัถุประสงค์ในการตรวจตรา
และแจ้งเตือน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการท�าจดหมายเหตุอัน
เป็นไปเพือ่ประโยชน์สาธารณะ วตัถปุระสงค์ในการวจัิยทางวทิยาศาสตร์
หรือประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติที่อยู่บนฐานของกฎหมาย
ของสหภาพหรอืรฐัสมาชกิทีจ่�าเป็นต้องบรรลตุามตามจดุมุง่หมายอนัเป็น
ประโยชน์สาธารณะ เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยท่ีจัดท�าเพ่ือประโยชน์

สาธารณะในด้านสาธารณสุข ดังนั้นข้อก�าหนดนี้จึงควรจัดให้เงื่อนไข                
ต่าง ๆ  ประสานกนัส�าหรบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลประเภทพเิศษ
ซึ่งเก่ียวข้องกับสุขภาพในด้านของความจ�าเป็นที่ เฉพาะเจาะจง                      
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประมวลผลดังกล่าวถูกด�าเนินการเพื่อ
วตัถปุระสงค์บางประการท่ีสมัพนัธ์กบัด้านสขุภาพอย่างแน่ชดัโดยบคุคล
ที่อยู่ภายใต้พันธกรณีตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับในวิชาชีพ 
กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกควรจัดหามาตรการที่เฉพาะเจาะจง
และเหมาะสมอันท�าให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลธรรมดาได้ รัฐสมาชิกควรสามารถก�าหนดเงื่อนไขอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งที่เคยมีมาก่อนหน้าหรือเร่ิมน�ามาใช้
ใหม่เองได้ ซึ่งรวมถึงการก�าหนดขอบเขตในด้านของการประมวลผล



32

GDPR ฉบับภาษาไทย

ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวมาตรา หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
อย่างไรกด็ ีไม่ควรท�าให้การไหลเวยีนโดยเสรขีองข้อมูลส่วนบคุคลภายใน
สหภาพถูกขัดขวางเมื่อเงื่อนไขดังกล่าวถูกบังคับใช้กับการประมวลผล
ข้อมูลดังกล่าวข้ามพรมแดน

(54) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่จ�าเป็น
ด้วยเหตผุลด้านประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสขุอาจเป็นไปได้โดย
ไม่มีการยินยอมจากผู้ถูกประมวลผลข้อมูล การประมวลผลดังกล่าวควร
อยูภ่ายใต้มาตรการท่ีเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงซึง่เป็นไปเพือ่คุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา ในบริบทของ “สาธารณสุข” ดังกล่าว
ควรถูกตีความตามนิยามท่ีให้ไว้ในข้อก�าหนดท่ี EC 1338/2008 ของ          
สภายุโรปและที่ประชุมยุโรป11 อันได้แก่องค์ประกอบทุกประการที่
สมัพนัธ์กับสขุภาวะ เช่น สถานะทางสขุภาพอนัรวมถงึความผิดปกติและ
ความพกิาร ปัจจยัก�าหนดทีม่ผีลต่อสถานะทางสขุภาพดังกล่าว ทรพัยากร
ที่ถูกจัดสรรให้การบริการสาธารณสุข การจัดหาและเข้าถึงบริการ
สาธารณสขุอย่างถ้วนหน้า เช่นเดยีวกบัค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสขุและการ
จัดหาเงินทุน และเหตุแห่งการตาย การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวที่
เก่ียวข้องกับสุขภาวะอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะไม่ควรส่งผลให้
ข้อมลูส่วนบคุคลถกูประมวลผลเพือ่วตัถุประสงค์อืน่โดยบคุคลทีส่ามเช่น
ผู้จ้างงาน หรือบริษัทประกันและธนาคาร

(55) ยิง่ไปกว่าน้ันการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลโดยพนกังาน
เจ้าหน้าทีเ่พือ่วตัถปุระสงค์ในการบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้โดยกฎหมายซ่ึง
เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ หรือ
สมาคมทางศาสนาท่ีได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ อันด�าเนินการ

11 Regulation (EC) No. 1338/2008 of the European Union and of the Council 
of 16 December 2008 on Community statistics on public health and 
health and safety at work (OJ L 354, 31.12.2008, p. 70).
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ไปโดยเหตุผลด้านประโยชน์สาธารณะ

(56) การปฏิบัติการของระบบประชาธิปไตยในรัฐสมาชิกที่
พรรคการเมืองจ�าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยความเห็น
ทางการเมืองของประชาชนเมื่ออยู่ในระหว่างกิจกรรมการเลือกตั้งนั้น
ท�าให้การประมวลผลข้อมูลอาจได้รับอนุญาตด้วยเหตุผลด้านประโยชน์
สาธารณะ ด้วยเงื่อนไขว่ามีการจัดการคุ้มครองตามสมควร

(57) หากผูค้วบคมุไม่สามารถระบอุตัลักษณ์ของบคุคลธรรมดา
หนึ่ง ๆ จากข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมประมวลผลได้ ผู้ควบคุมไม่ควร
มีพันธกรณีในการได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุอัตลักษณ์ของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติใด ๆ 
ก็ตามในข้อก�าหนดนี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ควบคุมไม่ควรปฏิเสธที่จะน�า
ข้อมูลเพ่ิมเติมซึ่งได้จากผู้ถูกประมวลผลข้อมูลไปใช้เพื่อสนับสนุนการใช้
สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล การระบุอัตลักษณ์ควรรวมถึงการระบุ 
อตัลกัษณ์ดจิทิลัของผูถ้กูประมวลผลข้อมลู ยกตวัอย่างเช่น โดยผ่านกลไก
การระบุอัตลักษณ์ เช่นอุปกรณ์รับรองอัตลักษณ์ชุดเดียวกันท่ีถูกใช้โดย 
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ที่ผู้ควบคุมข้อมูล
เป็นผู้เสนอ

(58) หลักการของความโปร่งใสจ�าเป็นต้องท�าให้ข้อมูลข่าวสาร
ใด ๆ  ทีถ่กูประกาศไปยงัสาธารณะหรอืผูถู้กประมวลผลข้อมลูควรกระชับ 
เข้าถึงได้โดยง่ายและเข้าใจได้ง่าย และใช้ภาษาที่ชัดเจนและไม่ซับซ้อน 
และนอกจากนัน้ควรใช้การท�าข้อมูลให้อยูใ่นรปูแบบภาพเมือ่เหน็สมควร 
ข้อมูลดังกล่าวควรมีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น เมื่อประกาศ
ต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ สถานการณ์ท่ีมคีวามส�าคญัในประเดน็ดังกล่าว
โดยเฉพาะเช่นเม่ือการแพร่กระจายของตัวแสดงและความซับซ้อนของ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติท�าให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลรู้และเข้าใจได้ยาก
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ขึ้นว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับตนเองถูกรวมรวมโดยผู้ใดและเพื่อ
วตัถปุระสงค์ใด ดงัเช่นในกรณขีองโฆษณาออนไลน์ หากให้ผูเ้ยาว์สมควร
ได้รบัการคุม้ครองเป็นการเฉพาะแล้ว ข้อมลูข่าวสารและการสือ่สารใด ๆ 
ก็ตามเมื่อการประมวลผลมีเป้าหมายที่ผู้เยาว์ควรอยู่ในรูปแบบภาษาที่
ชัดเจนและไม่ซับซ้อนที่ผู้เยาว์สามารถเข้าใจได้โดยง่าย

(59) รูปแบบการด�าเนินการที่ควรถูกจัดหาไว้เพื่อช่วยเหลือ
ให้การใช้สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตามข้อก�าหนดนี้เป็นไปได้โดย
ง่าย อันรวมถึงกลไกในการร้องขอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการ                
เข้าถึงและแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หาก
สามารถบังคับใช้ได้ และการใช้สิทธิในการคัดค้าน ผู้ควบคุมควรจัดให้มี
เครื่องมือที่ท�าให้ค�าขอสามารถเป็นไปได้โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์               
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลโดยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมจะต้องมีพันธกรณีในการตอบสนองต่อค�าขอ 
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลโดยไม่ล่าช้าหากไม่มีเหตุอันควรและโดยช้า
ทีส่ดุคอืภายในหนึง่เดือน และให้เหตผุลทีผู่ค้วบคมุไม่สามารถปฏบัิติตาม             
ค�าขอได้

(60) หลกัการของการประมวลผลท่ีเป็นธรรมและโปร่งใสจ�าเป็น
ต้องให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้รับแจ้งข้อมูลถึงการมีอยู่ของปฏิบัติการ
ประมวลผลและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล ผู้ควบคุมควรจัดหา
ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่จ�าเป็นเพื่อรับประกันว่าการประมวลผลจะเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสให้กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลโดยพิจารณา
อย่างละเอยีดถงึพฤตกิารเฉพาะและบรบิททีข้่อมูลส่วนบคุคลถูกประมวล
ผลร่วมด้วย นอกเหนือไปจากนั้นผู้ถูกประมวลผลข้อมูลควรได้รับแจ้ง
ข้อมูลได้รับแจ้งข้อมูลถึงการมีอยู่ของการท�าโพรไฟล์และผลที่จะเกิดขึ้น
ตามมาจากการท�าโพรไฟล์ดงักล่าว เมือ่ข้อมลูส่วนบคุคลถกูรวบรวมจาก
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ผู้ถูกประมวลผลข้อมูล ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลควรได้รับแจ้งข้อมูลว่า
ตนเองมภีาระผกูพันในการให้ข้อมลูหรือไม่และผลทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาเมือ่
ผู้ถกูประมวลผลข้อมลูไม่มอบข้อมลูดงักล่าวให้ ข้อมลูอาจถกูจดัหามาให้
โดยรวมกับสัญลักษณ์มาตราต่าง ๆ เพื่อให้การอธิบายโดยสังเขปที่มี
เน้ือหาส�าคัญของการประมวลผลทีเ่จตนาให้เกดิขึน้เหน็ได้โดยง่าย อยูใ่น
รูปแบบทีเ่ข้าใจได้และอ่านได้อย่างชดัเจน เมือ่สญัลกัษณ์ถกูน�าเสนอด้วย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ควรสามารถถูกอ่านได้ด้วยเครื่อง

(61) ควรให้ข้อมูลข่าวสารท่ีสัมพันธ์กับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคลทีส่มัพนัธ์กบัผูถู้กประมวลผลข้อมลูในเวลาเดยีวกบัทีข้่อมูลถกู
เก็บจากผู้ถูกประมวลผลข้อมูล หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้มาจาก
แหล่งอื่นภายให้แจ้งในระยะเวลาที่เหมาะสมข้ึนกับเงื่อนไขแวดล้อมใน
แต่ละกรณี เมื่อข้อมูลสามารถถูกเปิดเผยได้โดยชอบต่อผู้รับอื่น ผู้ถูก
ประมวลผลข้อมลูควรได้รับแจ้งเมือ่ข้อมลูถูกเปิดเผยต่อผูร้บัเป็นครัง้แรก 
เมื่อผู้ควบคุมเจตนาประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือ
จากทีต่กลงไว้แต่ต้น ผูค้วบคมุควรให้ข้อมลูว่าด้วยวตัถปุระสงค์อืน่ใดนัน้
พร้อมด้วยข้อมลูจ�าเป็นอืน่ ๆ  เมือ่ไม่สามารถบอกทีม่าของข้อมลูกบัผู้ถกู
ประมวลผลข้อมลูได้เนือ่งจากใช้ข้อมลูจากหลายแหล่ง กค็วรให้เป็นข้อมลู
ทั่วไปแทน

(62) อย่างไรกด็ ีไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดบงัคบัพันธกรณใีนการให้
ข้อมูลเมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้ว เมื่อการบันทึก
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลน้ันถูกก�าหนดไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมาย 
หรือเมื่อการจัดหาข้อมูลให้กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลนั้นพิสูจน์แล้วว่า
เป็นไปไม่ได้หรืออาจใช้ความพยายามมากเกินจ�าเป็น กรณีหลังอาจ
เจาะจงไปทีก่รณีท่ีการประมวลผลด�าเนนิการไปเพือ่วตัถปุระสงค์อนัเป็น
ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือ
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ประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ โดยค�านึงว่าจ�านวนผู ้ถูก
ประมวลผลข้อมลู อายขุองข้อมลูและการคุม้ครองใด ๆ  ก็ตามตามสมควร
ที่ถูกรับมาบังคับใช้จะต้องถูกน�ามาพิจารณาร่วมด้วย

(63) ผูถ้กูประมวลผลข้อมลูควรจะมสีทิธิเข้าถงึข้อมลูส่วนบคุคล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกเก็บรวบรวมไว้และใช้สิทธิเพื่อที่จะรับรู้และ
พิสูจน์ทราบว่าการประมวลผลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ได้โดยง่าย
ภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม กรณีนี้รวมถึงสิทธิส�าหรับผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตน ตัวอย่างเช่น 
ข้อมูลประวัติการแพทย์ซึ่งมีข้อมูลเช่นการวินิจฉัยโรค ผลการตรวจ                 
การประเมินผลการรักษาโดยแพทย์และการรักษาหรือปฏิบัติการทาง  
การแพทย์ใด ๆ  ที่ได้รับ ดังนั้นผู้ถูกประมวลผลข้อมูลทุกคนจึงควรมีสิทธิ
ทีจ่ะได้รูแ้ละเข้าถงึการตดิต่อสือ่สารโดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านทีเ่กีย่วข้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล ในกรณีที่เป็นไปได้ 
รวมถึงระยะเวลาที่ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อประมวลผล ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล 
ระบบโปรแกรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลใด ๆ ก็ตาม
โดยวธิกีารอตัโนมตั ิและผลท่ีจะเกดิขึน้ตามมาจากการประมวลผลดังกล่าว 
โดยอย่างน้อยทีส่ดุในกรณท่ีีการประมวลผลอยูบ่นฐานของการท�าโพรไฟล์ 
เม่ือเป็นไปได้ผู้ควบคุมควรจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลด้วย
ระบบที่ปลอดภัยอันจะท�าให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของตนได้โดยตรง สิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบในทางร้าย
ต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น อันรวมถึงความลับทางการค้าหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิขสิทธิที่คุ้มครองซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ดี 
ผลจากการพิจารณาดังกล่าวไม่ควรเป็นการปฏิเสธการให้ข้อมูลท้ังหมด
กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูล เมื่อผู้ควบคุมครอบครองข้อมูลจ�านวนมากท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูล ผู้ประมวลผลสามารถขอให้ผู้ถูก
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ประมวลผลข้อมูลระบุเจาะจงถึงข้อมูลหรือกิจกรรมการประมวลผลที่
สัมพันธ์กับค�าขอก่อนที่จะส่งมอบข้อมูล

(64) ผู้ควบคุมควรใช้มาตรการท้ังหมดที่เหมาะสมเพื่อพิสูจน์
ทราบอัตลักษณ์ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลท่ีขอการเข้าถึง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริบทของการบริการออนไลน์และสิ่งระบุอัตลักษณ์ออนไลน์ 
ผู ้ควบคุมไม่ควรถือครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพ่ือวัตถุประสงค์เพียง
ประการเดียวคือเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อค�าขอที่อาจเกิดขึ้นได้
เท่านั้น

(65) ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลควรมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับตนเองให้ถูกต้อง และมี “สิทธิในการถูกลืม” เมื่อการถือ
ครองข้อมูลดงักล่าวละเมดิข้อก�าหนดนีห้รอืกฎหมายของสหภาพหรือรฐั
สมาชิกทีผู่ค้วบคมุอยูใ่ต้อ�านาจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ถูกประมวลผลข้อมลู
ควรมีสิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ถูกประมวลผลอีกต่อไปเมื่อ
ข้อมูลส่วนบคุคลไม่จ�าเป็นโดยท่ีพจิารณาถงึความสมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์
ทีข้่อมลูส่วนบคุคลถูกเกบ็รวบรวมหรอืประมวลผลด้วยวธิกีารอืน่ใด  เม่ือ
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ยกเลิกการยินยอมของตนหรือคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง หรือเมื่อการประมวล
ผลข้อมลูส่วนบุคคลท่ีเกีย่วข้องกบัตนไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดนีไ้ม่ว่าด้วย
วธิกีารอืน่ใด สทิธดิงักล่าวเกีย่วข้องในประเดน็ดงักล่าวโดยตรงโดยเฉพาะ
อย่างยิง่เม่ือผูถ้กูประมวลผลข้อมลูได้ให้ความยนิยอมเมือ่เป็นผูเ้ยาว์และ
รับรู้ถึงความเสี่ยงที่การประมวลผลมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยได้ไม่เต็มที่และ
ต้องการลบข้อมูลดังกล่าวออกไปโดยเฉพาะจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต         

ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลควรสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ถึงแม้ว่าโดย                               
ข้อเท็จจริงแล้วผู้ถูกประมวลผลข้อมูลไม่ใช่ผู้เยาว์อีกต่อไป อย่างไรก็ดี 
การถอืครองข้อมลูส่วนบคุคลนอกเหนอืไปจากนัน้ควรชอบด้วยกฎหมาย
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เม่ือจ�าเป็นส�าหรับการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการ                           
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ส�าหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมาย 
ส�าหรับการปฏิบัติภารกิจอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อใช้
อ�านาจทางการที่ผู้ควบคุมได้รับมอบหมายมา ด้วยเหตุผลของประโยชน์
สาธารณะในด้านสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการท�าจดหมายเหตุ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
หรือประวัติศาสตร์หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ หรือส�าหรับการเร่ิมใช้   
หรือคุ้มครองการอ้างสิทธิตามกฎหมาย

(66) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสิทธิในการถูกลืมใน
สภาพแวดล้อมออนไลน์ สิทธิในการลบควรขยายไปจนถึงผู้ควบคุมท่ี
ท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท�าให้ข้อมูลเข้าถึงได้โดยสาธารณะท่ีควรมี
พันธกรณีในการแจ้งข้อมูลกับผู้ควบคุมอื่นท่ีประมวลข้อมูลส่วนบุคคล                 
ดังกล่าวเพื่อลบการเชื่อมโยงใด ๆ  ก็ตามไปยัง หรือส�าเนา หรือการท�าซ�้า
ข้อมลูส่วนบคุคลเหล่านัน้ ในการด�าเนนิการดงักล่าวผูค้วบคุมควรปฏบิตัิ

ตามขั้นตอนที่เหมาะสมโดยพิจารณาอย่างละเอียดถึงเทคโนโลยีและ                   
วิธีการที่ผู้ควบคุมน�ามาใช้ได้ อันรวมถึงมาตรการทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อ
แจ้งข้อมูลกับผู้ควบคมุอืน่ ๆ  ทีป่ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีอ่ยูใ่นค�าขอ
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

(67) แนวทางที่ใช้เพื่อจ�ากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
อาจรวมเอาส่ิงเหล่านี้ไว้ด้วย อันได้แก่ การย้ายข้อมูลที่ถูกเลือกไปยัง
ระบบประมวลผลอ่ืนชั่วคราว การท�าให้ข้อมูลที่ถูกเลือกไม่สามารถ                        
เข้าถึงได้ หรือน�าข้อมูลท่ีถูกเผยแพร่ออกจากเว็บไซต์ โดยหลักการแล้ว
การจ�ากดัการประมวลผลในระบบแฟ้มอตัโนมตัคิวรได้รบัการรบัประกนั
โดยวิธีการทางเทคนิคด้วยวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่เข้าสู่ปฏิบัติการ
ประมวลผลนอกเหนือไปจากท่ีตกลงไว้แต่ต้นและเปล่ียนแปลงไม่ได้                    
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ข้อเท็จจริงที่ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจ�ากัดควรมีการ                 
บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนในระบบ

(68) ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลควรรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับตนที่ตนเองได้ให้กับผู้ควบคุมโดยอยู่ในรูปแบบที่มีการจัดโครงสร้าง 
ใช้กันทั่วไป สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และท�างานแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกนัได้ เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้การควบคมุข้อมลูของผู้ถกู
ประมวลผลข้อมูลเองมีมากยิ่งข้ึนเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ด�าเนนิการไปโดยวธิกีารอัตโนมตัแิละเพือ่ส่งต่อให้กบัผูค้วบคมุอืน่ได้ ควร
สนับสนุนให้ผู้ควบคุมพัฒนารูปแบบท่ีท�างานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กันได้ซึง่จะท�าให้การใช้ข้อมลูร่วมกนัเป็นไปได้ สทิธดิงักล่าวควรบงัคบัใช้
ในกรณีที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยการ
ยนิยอมหรอืการประมวลผลจ�าเป็นส�าหรบัการบงัคบัสญัญา สทิธดิงักล่าว
ไม่ควรบังคับใช้เมื่อการประมวลผลเกิดข้ึนตามหลักของกฎหมายอ่ืน ๆ 

นอกเหนือไปจากการยินยอมหรือหรือสัญญา โดยธรรมชาติของสิทธิ                      
ดังกล่าว สิทธิดังกล่าวไม่ควรถูกใช้ต่อต้านผู้ควบคุมที่ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ  ดังนั้นจึงไม่ควรบังคับใช้กับ       
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จ�าเป็นกับการปฏิบัติตามพันธกรณี 
ตามกฎหมายทีผู่ค้วบคมุอยูใ่ต้อ�านาจหรือเพ่ือเพ่ือปฏบิตัภิารกจิอันเป็นไป
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือใช้อ�านาจทางการท่ีผู้ควบคุมรับมอบหมาย 
สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในการส่งต่อหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับตนเองไม่ควรสร้างพันธกรณีส�าหรับผู้ควบคุมเพื่อรับเอา
ระบบประมวลผลข้อมูลใหม่หรือคงใช้ระบบประมวลผลข้อมูลเดิมด้วย
เหตุผลทางเทคนิคของความเข้ากันได้ ในกรณี่ข้อมูลส่วนบุคคลบางชุด
เก่ียวข้องกับผู้ถกูประมวลผลข้อมลูมากกว่าหนึง่คน สทิธใินการรบัข้อมลู

ส่วนบุคคลควรเป็นไปโดยไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อสิทธิเสรีภาพตาม                             
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ข้อก�าหนดนีข้องผูถ้กูประมวลผลข้อมลูคนอืน่ ๆ  ยิง่กว่านัน้ สิทธิดังกล่าว
ไม่ควรทีจ่ะส่งผลเสียใด ๆ  ต่อสทิธใินการลบข้อมูลส่วนบคุคลและขอบเขต
ของสิทธิดังกล่าวดังท่ีให้ไว้ในข้อก�าหนดน้ีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควร
สือ่ถงึการลบข้อมลูส่วนบุคคลท่ีเกีย่วข้องกบัผูถู้กประมวลผลข้อมลูทีผู่ถ้กู
ประมวลผลข้อมูลให้ไปเพื่อการบังคับสัญญาในขอบเขตและตราบเท่าท่ี
ข้อมูลจ�าเป็นต่อการบังคบัสญัญานัน้ ผูถู้กประมวลผลข้อมลูควรมสีทิธใิน
การส่งต่อข้อมลูโดยตรงจากผูค้วบคมุไปยงัผูค้วบคมุอืน่โดยตรงหากเป็น
ไปได้ด้วยเงื่อนไขทางเทคนิค

(69) เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกประมวลผลโดยชอบด้วย
กฎหมายเนือ่งจากการประมวลผลจ�าเป็นต่อการปฏบิติัภารกิจอนัเป็นไป
เพือ่ประโยขน์สาธารณะหรอืใช้อ�านาจทางการทีผู่ค้วบคมุได้รับมอบหมาย
มาหรือด้วยเหตุผลของผลประโยชน์โดยชอบของผู้ควบคุมหรือบุคคลที่
สามแล้ว ไม่ว่าจะอย่างไรกต็ามผูถ้กูประมวลผลข้อมลูควรมสีทิธโิดยชอบ
ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามที่สัมพันธ์กับ
สถานการณ์บางประการของตน ผู้ควบคุมจึงควรแสดงให้เห็นว่ามีผล
ประโยชน์โดยชอบอันปฏิเสธไม่ได้ของตนท่ีส�าคัญกว่าผลประโยชน์หรือ
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

(70) เม่ือข้อมลูส่วนบคุคลถกูประมวลผลไปเพือ่วัตถปุระสงค์ใน
การท�าการตลาดขายตรง ผูถู้กประมวลผลข้อมลูควรมสีทิธิในการคดัค้าน
การประมวลผลดังกล่าวอันรวมถึงการท�าโพรไฟล์ที่อยู ่ในขอบเขตที่
สัมพันธ์กับการท�าการตลาดขายตรงดังกล่าวไม่ว่าจะในด้านที่เกี่ยวข้อง
กับการประมวลผลที่ตกลงไว้แต่ต้นหรือที่นอกเหนือไปจากนั้นได้ตลอด
เวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  สิทธิดังกล่าวควรถูกน�ามาให้ผู้ถูกประมวล
ผลข้อมลูพจิารณาอย่างเปิดเผยและถูกน�าเสนออย่างชดัเจนและแยกจาก
ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ
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(71) ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลควรมีสิทธิจะไม่อยู ่ภายใต้การ
วินิจฉยัอันอาจรวมถงึมาตรการทีป่ระเมนิแง่มมุต่าง ๆ  อนัเป็นส่วนตวับน
ฐานของการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวและก่อให้เกิดผลทาง
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับผูถ้กูประมวลผลข้อมลูหรือส่งผลกระทบอย่างเหน็
ได้ชดัเช่นเดยีวกนัต่อผู้ถกูประมวลผลข้อมลู เช่น การปฏเิสธการขอเครดติ
ออนไลน์หรือกระบวนการคัดเลือกเข้าท�างานโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่มีการควบคุมโดยมนุษย์ การประมวลผลดังกล่าวรวมถึง “การท�า
โพรไฟล์” ทีป่ระกอบด้วยการประมวลผลอตัโนมติัในรูปแบบใด ๆ  กต็าม
ทีป่ระเมินแง่มมุต่าง ๆ  ของบคุคลซึง่สมัพนัธ์กับบคุคลธรรมดาโดยเฉพาะ
อย่างยิง่เพือ่วเิคราะห์หรอืคาดการณ์ในแง่มมุท่ีเกีย่วข้องกบัผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูลในด้านของประสิทธิภาพในการท�างาน สถานะทางเศรษฐกิจ 
สขุภาพ ความชอบส่วนบคุคลหรอืความสนใจ ความเชือ่ถือได้หรือกจิวตัร 
สถานทีอ่ยูห่รือการเคลือ่นทีท่ีก่่อให้เกดิผลทางกฎหมายกบัผูถ้กูประมวล
ผลข้อมูลหรือส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดเจนต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูล 
อย่างไรก็ดี การวินิจฉัยที่อยู่บนฐานของการประมวลผลดังกล่าวอันรวม
ถึงการท�าโพรไฟล์ควรเป็นไปได้เม่ือได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก
กฎหมายของสหภาพหรอืรฐัสมาชกิทีม่อี�านาจเหนอืผู้ควบคมุ อนัรวมถงึ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจตราและป้องกันการฉ้อโกงและหนีภาษีซึ่ง
จัดท�าโดยสอดคล้องกับข้อก�าหนดนี้  มาตรฐานและการแนะน�าต่าง ๆ 
ของสถาบันของสหภาพหรือหน่วยงานก�ากับดูแลในระดับชาติและเพ่ือ
รับประกันความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของบริการท่ีผู้ควบคุม         
จัดหาให้ หรือจ�าเป็นส�าหรับการท�าหรือบังคับสัญญาระหว่างผู้ถูก

ประมวลผลข้อมูลกับผู ้ควบคุมหรือเมื่อผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ให้                      
การยินยอมอย่างชัดเจน การประมวลผลดังกล่าวควรอยู่ภายใต้การ
คุ้มครองที่เหมาะสมไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงควรรวมถึงข้อมูล
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เฉพาะของผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลและสิทธิในการขอการแทรกแซง                   
โดยมนุษย์ สิทธิในการแสดงออกถึงมุมมองส่วนบุคคล สิทธิในการได้มา
ซึ่งการอธิบายถึงการวินิจฉัยที่เป็นผลหลังจากการประเมินสถานการณ์
ดังกล่าว และสิทธิในการโต้แย้งการวินิจฉัย มาตรการเหล่านี้จะต้องไม่
เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

เพื่อรับประกันถึงการประมวลผลที่ชอบธรรมและโปร่งใสใน                
ส่วนของผู้ถกูประมวลผลข้อมลู โดยพจิารณาอย่างละเอยีดถงึพฤติการณ์
แวดล้อมและบริบทเฉพาะที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล ผู้ควบคุม
ควรใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่เหมาะสมกับการท�า                    
โพรไฟล์ น�ามาตรการทางเทคนิคและการจัดการองค์กรตามสมควรไป
ปฏิบัติเพื่อรับประกันว่าเป็นการเฉพาะว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ข้อมูล
ส่วนบคุคลไม่ตรงกบัความจรงิถูกแก้ไขและความเสีย่งจากความผดิพลาด
ถูกท�าให้อยู่ในระดับต�่าสุด รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธี
ที่พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ของและสิทธิต่าง ๆ  ของของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและ
ป้องกันสิ่งดังต่อไปนี้อันได้แก่ ผลอันเป็นไปในทางเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ธรรมดาด้วยเหตุจากต้นก�าเนิดทางเช้ือชาติหรือชาติพันธุ์ ความเห็น
ทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่อ สมาชิกภาพของสหภาพวิชาชีพ 

สถานะทางพันธุกรรมหรือสุขภาวะหรือเพศสถานะ หรืออื่นใดที่มีผล                    
เช่นเดียวกัน การวินิจฉัยอัตโนมัติและการท�าโพรไฟล์ท่ีอยู่บนฐานของ
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษควรได้รับอนุญาตให้ท�าได้ภายใต้เงื่อนไข
เฉพาะเท่านั้น

(72) การท�าโพรไฟล์ต้องอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดนี้ที่ก�ากับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่หลักทางกฎหมายส�าหรับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลหรอืหลักการคุม้ครองข้อมลู คณะกรรมการ
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คุ้มครองข้อมูลยุโรปท่ีถูกตั้งโดยข้อก�าหนดน้ี (“คณะกรรมการ”) ควร
สามารถให้แนวทางได้ในบริบทดังกล่าว

(73) การจ�ากดัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการเฉพาะและสทิธใิน
ข้อมลู การเข้าถงึ และการแก้ไขหรอืการลบข้อมลูส่วนบคุคล สิทธใินการ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน สิทธิในการคัดค้าน การวินิจฉัยบนฐานของการท�า                    
โพรไฟล์ เช่นเดียวกับการสื่อสารถึงการล่วงล�้าข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง                      
ผูถ้กูประมวลผลข้อมลูและพนัธกรณบีางประการท่ีเกีย่วข้องกบัผู้ควบคมุ
อาจถกูก�าหนดบงัคบัโดยกฎหมายของสหภาพหรอืรฐัสมาชกิตราบเท่าที่
จ�าเป็นและได้สดัส่วนในสังคมประชาธิปไตยเพือ่คุม้ครองความปลอดภยั
สาธารณะอนัรวมถงึการคุม้ครองชวิีตมนษุย์โดยเฉพาะในการตอบสนอง
ต่อภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและจากการกระท�าของมนุษย์ การป้องกัน 
สืบสวนและด�าเนนิคดกีบัความผิดทางอาญา อนัรวมถึงเพือ่คุม้ครองและ
การป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงสาธารณะ หรือการล่วงละเมิด
จรยิธรรมส�าหรบัวชิาชพีทีม่กีารก�ากบัดแูล จดุมุ่งหมายส�าคญัอืน่ ๆ  อนัเป็น
ประโยชน์สาธารณะทัว่ไปของสหภาพหรอืรฐัสมาชกิ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผลประโยชน์ส�าคญัทางเศรษฐกจิหรอืการเงินของสหภาพหรอืรฐัสมาชกิ 
การจัดท�าทะเบียนสาธารณะอันเป็นไปเพื่อเหตุผลด้านประโยชน์
สาธารณะทั่วไป การประมวลผลนอกเหนือไปจากที่ตกลงไว้แต่ต้นเพ่ือ
การท�าจดหมายเหตขุ้อมลูส่วนบคุคลเพือ่จดัหาข้อมลูเฉพาะท่ีสัมพันธ์กบั
กจิวตัรทางการเมอืงภายใต้รฐัเผดจ็การในอดตีหรอืการการคุม้ครองผูถ้กู
ประมวลผลข้อมลูหรือสทิธเิสรภีาพของผูอ้ืน่อันรวมถงึวตัถปุระสงค์ด้าน
สวัสดิการสังคม สาธารณสุข และมนุษยธรรม การจ�ากัดดังกล่าวควร
สอดคล้องกับเงือ่นไขจ�าเป็นท่ีระบุไว้ในกฎบัตรและข้อตกลงยโุรปว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

(74) ความรับผิดชอบและความรับผิดของผู้ควบคุมส�าหรับการ
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามที่ด�าเนินการโดยผู้ควบคุมหรือ                   
ในนามของผู้ควบคุมควรสามารถพิสูจน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุม
ควรมีพันธกรณีในการน�ามาตรการตามสมควรและมีประสิทธิภาพมา
ปฏิบัติและสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมการประมวล
ผลเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อก�าหนดนี้รวมถึงประสิทธิภาพของ
มาตรการเหล่านัน้ มาตรการดงักล่าวควรพจิารณาถงึลักษณะ บริบทและ
วัตถุประสงค์ของการประมวลผล และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลธรรมดาร่วมด้วยโดยละเอียด

(75) ความเสี่ยงที่จะเกิดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดาที่
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและความรุนแรงอาจแตกต่างกันไปซึ่งเกิดขึ้นโดย
เป็นผลจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจน�าไปสู่ความเสียหาย
ทางกายภาพ ทรัพย์สินหรือความเสียหายที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อการประมวลผลอาจท�าให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การขโมย            
อัตลักษณ์หรือการฉ้อโกง ความสูญเสียทางการเงิน ความเสียหายต่อ             
ชื่อเสียง การสูญเสียความลับส่วนบุคคลที่ถูกคุ้มครองด้วยการรักษา           
ความลบัทางวชิาชพี การยกเลกิการปกปิดอตัลกัษณ์โดยไม่ได้รบัอนญุาต 
หรือข้อเสียเปรียบทางเศรษฐกิจหรือสังคมอื่น ๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
เม่ือผู้ถูกประมวลผลข้อมูลอาจถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการหรือ
ถูกยับยั้งไม่ให้ใช้อ�านาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตน เมื่อข้อมูล               
ส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลเปิดเผยต้นก�าเนิดทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ 
ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สมาชิกภาพ
ของสหภาพวิชาชีพ และการประมวลข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กบัสขุภาพหรอืข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัชวีติทางเพศ หรอืการตัดสนิโทษทาง
อาญาหรือความผิดทางอาญาหรือมาตรการทางความปลอดภัยอื่น ๆ            
เมื่อแง่มุมส่วนบุคคลต่าง ๆ ถูกประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์
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หรือคาดการณ์ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท�างาน               
สถานะทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคลหรือความสนใจ           
ความน่าเชื่อถือหรือกิจวัตร สถานที่และการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างหรือ           
ใช้ประโยชน์โพรไฟล์ส่วนบุคคล เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ี               
เปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้เยาว์นั้นถูกประมวลผลหรือเมื่อการ
ประมวลผลมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลขนาดใหญ่และส่งผล 
กระทบกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจ�านวนมาก

(76) แนวโน้มที่จะเกิดและความรุนแรงของความเส่ียงต่อสิทธิ
เสรีภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมลูควรถูกก�าหนดโดยการอ้างถงึลกัษณะ 
ขอบเขต บริบทและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลความเสี่ยงควรถูก
ประเมนิตามหลกัของการประเมนิสถานการณ์อย่างเป็นกลาง ซึง่สามารถ
พิสูจน์ทราบว่าการประมวลผลมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเส่ียงหรือความ
เสี่ยงในระดับสูงหรือไม่

(77) แนวทางในการน�ามาตรการตามสมควรมาปฏิบัติและการ
แสดงให้เหน็ถงึการปฏบัิตโิดยผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผล โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในประเด็นของการระบุอย่างแน่ชัดถึงความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการ
ประมวลผล การประเมินในแง่ของที่มา ลักษณะ แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
และความรุนแรง และการระบุอย่างแน่ชัดถึงวิธีปฏิบัติท่ีดีที่สุดเพื่อ
บรรเทาความเสีย่งอาจมไีด้โดยแนวปฏิบัตท่ีิผ่านการเหน็ชอบ การรบัรอง
ทีผ่่านการเหน็ชอบ แนวทางทีผ่่านการเห็นชอบ ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการ
หรือการชี้ชัดโดยเจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูล คณะกรรมการอาจออก
แนวทางว่าด้วยกระบวนการประมวลผลท่ีถูกพิจารณาว่าไม่มีแนวโน้มที่
จะส่งผลให้เกดิความเสีย่งในระดบัสงูต่อสทิธเิสรภีาพของบคุคลธรรมดา
และชี้ชัดว่ามาตรการใดที่อาจเพียงพอต่อการจัดการกับความเส่ียงดัง
กล่าวในกรณีนั้น ๆ
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(78) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดาในประเด็นที่
เกีย่วข้องกับการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลจ�าเป็นต้องมมีาตรการทาง
เทคนคิและการจดัการองค์กรตามสมควรทีจ่ะถกูน�าไปใช้เพือ่รบัประกนั
ว่าจะบรรลุเงื่อนไขจ�าเป็นตามข้อก�าหนดนี้ทุกประการ เพ่ือให้สามารถ
แสดงถึงการปฏิบตัติามข้อก�าหนดนี ้ผูค้วบคุมควรรบัเอานโยบายภายใน
องค์กรและน�ามาตรการที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
หลกัการการคุ้มครองข้อมลูโดยการออกแบบและโดยการตัง้ค่ามาตรฐาน
ไปปฏิบัติ มาตรการดังกล่าวอาจประกอบด้วยการท�าให้การประมวลผล
ใช้ข้อมูลส่วนบคุคลให้น้อยท่ีสดุ การปกปิดอตัลกัษณ์ของข้อมลูส่วนบคุคล
โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ความโปร่งใสในประเด็นท่ีที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล การท�าให้ผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูลสามารถตรวจตราการประมวลผลได้ การท�าให้ผู้ควบคุมหรือ               
ผู้ประมวลผลสามารถสร้างและปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะด้านความ           
เมื่อพัฒนา ออกแบบ เลือกและใช้งานแอพพลิเคชั่น บริการและสินค้าที่
อยู่บนฐานของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้บรรลุภารกิจ 
ปลอดภัย ผู้ผลิตสินค้าบริการ และแอพพลิเคชั่นควรได้รับการสนับสนุน
ให้พจิารณาถึงสทิธใินการคุม้ครองข้อมลูมาพจิารณาร่วมด้วยโดยละเอยีด
เมื่อพัฒนาและออกแบบสินค้า บริการ และแอพพลิเคชั่นดังกล่าว โดย

ค�านึงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยท่ีสุดในขณะน้ันละเอียดเพ่ือให้มั่นได้ว่า                    
ผูค้วบคุมและผูป้ระมวลผลสามารถบรรลพุนัธกรณใีนการคุม้ครองข้อมลู
ของตนได้ หลักการในการคุ้มครองข้อมูลโดยการออกแบบและโดยการ
ตั้งค่ามาตรฐานควรถูกน�าไปพิจารณาร่วมในบริบทของการน�าเสนอต่อ
สาธารณะ

(79) การคุ้มครองสทิธเิสรภีาพของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูรวมถึง
ความรบัผดิชอบและการรบัผดิของผูค้วบคมุและผูป้ระมวลผลทีสั่มพันธ์
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กับการตรวจตราและมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานก�ากับดูแลจ�าเป็น
ต้องมีการจัดแบ่งความรับผิดชอบภายใต้ข้อก�าหนดนี้ อันรวมถึงเมื่อ              
ผู ้ควบคุมก�าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลร่วมกับ                       
ผู้ควบคุมอื่นหรือเมื่อปฏิบัติการประมวลผลเป็นไปในนามของผู้ควบคุม

(80) เมื่อผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลที่มิได้ตั้งอยู ่ในสหภาพ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลท่ีอยู่ภายใน
สหภาพโดยทีก่จิกรรมการประมวลผลนัน้สมัพนัธ์กบัการเสนอสินค้าหรือ
บริการให้กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในสหภาพ โดยไม่ค�านึงว่า            
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจ�าเป็นต้องช�าระเงินหรือไม่ หรือตรวจตรากิจวัตร
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตราบเท่าท่ีกิจวัตรดังกล่าวเกิดขึ้นในสหภาพ 
ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลควรแต่งตั้งผู้แทน เว้นแต่ว่าการประมวลผล
ไม่เป็นประจ�า โดยไม่รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภท
พิเศษในขนาดใหญ่และการประมวลผลท่ีสัมพันธ์กับการพิพากษาโทษ
และความผดิทางอาญา และไม่มแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลให้เกดิความเส่ียงต่อ
สทิธเิสรีภาพของบุคคลธรรมดาโดยพจิารณาโดยละเอยีดร่วมกับลกัษณะ 
บริบท ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประมวลผล หรือหากผู้ควบคุม
เป็นหน่วยงานสาธารณะที่มีอ�านาจหรือหน่วยงานสาธารณะ ผู้แทนควร
ปฏิบัติหน้าที่ในนามของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล และอาจถูกระบุถึง
โดยหน่วยงานก�ากบัดแูล  ผูแ้ทนควรได้รบัการแต่งตัง้โดยเปิดเผยด้วยค�าสัง่
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเพ่ือให้ปฏิบัติ

หน้าที่ในนามของผู้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลโดยค�านึงถึงพันธกรณี             
ภายใต้ข้อก�าหนดนี้ การแต่งตั้งผู้แทนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความ
รับผิดชอบหรือการรับผิดของผู้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลภายใต้ข้อ
ก�าหนดนี้ ผู้แทนดังกล่าวควรปฏิบัติภารกิจโดยสอดคล้องกับค�าสั่งที่ได้
รับจากผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลอันรวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงาน
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ก�ากับดูแลที่มีอ�านาจในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ                
เพ่ือรับประกันถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้ ผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งควร
อยูภ่ายใต้กระบวนการบงัคบัใช้ข้อก�าหนดนีเ้มือ่เกดิเหตุการณ์ท่ีผู้ควบคมุ
หรือผู้ประมวลผลไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

(81) เพือ่รบัประกันการปฏบัิตติามเง่ือนไขจ�าเป็นของข้อก�าหนด
นีใ้นประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการประมวลผลทีจ่ะด�าเนนิการโดยผู้ประมวล
ผลในนามของผู้ควบคุมเมื่อมอบหมายกิจกรรมการประมวลผลให้กับ                
ผู้ประมวลผล ผู้ควบคุมควรใช้งานผู้ประมวลผลที่จัดหาหลักประกัน                      
ท่ีเพียงพอเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความช�านาญ ความ               
เช่ือถือได้ และทรัพยากรในการน�ามาปฏิบัติตามมาตรการทางเทคนิค
หรือการจัดการองค์กรที่บรรลุเงื่อนไขจ�าเป็นของข้อก�าหนดนี้อันรวมถึง
ความปลอดภยัของการประมวลผล  การท่ีผูป้ระมวลผลยดึถอืแนวปฏบิตัิ
ทีผ่่านการเห็นชอบหรอืกลไกการรบัรองท่ีผ่านการเห็นชอบอาจถกูใช้เป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในการแสดงให้เห็นว่าผู้ควบคุมปฏิบัติตามพันธกรณี 
การด�าเนนิการประมวลผลโดยผูป้ระมวลผลควรถูกก�ากบัโดยสญัญาหรอื

นิติกรรมอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกที่ผูกพัน                        
ผู้ประมวลผลกับผู้ควบคุม ให้รายละเอียดประเด็นส�าคัญและระยะเวลา
ในการประมวลผล ธรรมชาติและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล และ
ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล โดย
พิจารณาโดยละเอียดร่วมกับภารกิจและความรับผิดชอบเฉพาะของ                 
ผูป้ระมวลผลในบรบิทของของการประมวลผลท่ีจะด�าเนนิการและความ
เสีย่งต่อสทิธเิสรภีาพของผูถ้กูประมวลผลข้อมลู ผูค้วบคมุและผู้ประมวล
ผลอาจเลือกใช้สัญญาเป็นคราว ๆ ไปหรือใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ถูกรับ
มาบังคับใช้โดยตรงท้ังกับคณะกรรมาธิการหรือกับหน่วยงานก�ากับดูแล
โดยสอดคล้องกับกลไกความเป็นมาตราฐานเดียวและถูกรับมาบังคับใช้
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หลังจากนั้นโดยคณะกรรมธิการ หลังจากเสร็จสิ้นการประมวลผลที่ท�า
ในนามของผู้ควบคุม ผู้ประมวลผลควรคืนหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ทีผู่ค้วบคมุเลอืก เว้นแต่มเีงือ่นไขจ�าเป็นในการเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคล
ตามกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกที่มีอ�านาจเหนือผู้ประมวลผล

(82) เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้ผู ้ควบคุมหรือ                  
ผู ้ประมวลผลควรเก็บรักษาบันทึกกิจกรรมการประมวลผลในความ                         
รับผิดชอบของตน ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลแต่ละรายควรมีพันธกรณี
ในการร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแลและจัดท�าบันทึกเหล่านั้นให้กับ
หน่วยงานก�ากับดูแลเมื่อถูกร้องขอ เพื่อให้หน่วยงานก�ากับดูแลสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราปฏิบัติการประมวลผลเหล่านั้นได้

(83) เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการประมวลผลซ่ึง
ละเมิดข้อก�าหนดนี้ ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลควรประเมินความเสี่ยง
ซึ่งมีเป็นปกติในในการประมวลผลและน�ามาตราการบรรเทาความเสี่ยง
เหล่านั้นมาปฏิบัติ เช่น การเข้ารหัส มาตรการดังกล่าวควรรับประกันถึง
ระดบัความปลอดภยัตามสมควร อนัรวมถงึการเป็นความลบัโดยพจิารณา
อย่างละเอียดร่วมกับเทคโนโลยีล่าสุดและค่าใช้จ่ายในการน�ามาตรการ
เหล่านัน้มาปฏบัิตใินส่วนทีส่มัพนัธ์กบัความเสีย่งและธรรมชาตขิองข้อมลู
ส่วนบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง ในการประเมินความเสี่ยงของความ
ปลอดภัยข้อมูลควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การท�าลายข้อมูลโดยอุบัติเหตุหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ความเสยีหาย การท�าให้เสยีสภาพ การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือการเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกส่งต่อ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการอื่นใดที่ในบางกรณีอาจน�าไปสู่ความเสียหายทางกายภาพ 
ทรัพย์สินหรือสิ่งที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน

(84) เมือ่การประมวลผลมแีนวโน้มจะส่งผลให้เกดิความเส่ียงใน
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ระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา ผู้ควบคุมควรรับผิดชอบ                
ต่อการด�าเนินการประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครองข้อมูล             
เพื่อประเมินที่มา ลักษณะ ลักษณะจ�าเพาะและความรุนแรงของความ
เส่ียงดังกล่าวโดยเป็นไปเพื่อการยกระดับการปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้             
ผลการประเมินสถานการณ์ควรถูกน�ามาพิจารณาโดยละเอียดเมื่อมี                
การก�าหนดมาตรการตามสมควรท่ีจะถูกน�าไปใช้เพื่อแสดงว่าการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามข้อก�าหนดนี้ เมื่อการประเมิน
สถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครองข้อมลูชีใ้ห้เหน็ว่าปฏบิตักิารประมวล
ผลมีส่วนเกีย่วข้องกับความเสีย่งในระดบัสงูทีผู่ค้วบคมุไม่สามารถบรรเทา
ได้โดยมาตรการตามสมควรเนือ่งจากเหตผุลในด้านของเทคโนโลยีทีม่อียู่
และค่าใช้จ่ายในการน�าไปปฏิบัติ ควรมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงาน
ก�ากับดูแลก่อนที่จะเริ่มการประมวลผล

(85) การล่วงล�า้ข้อมลูส่วนบคุคลทีห่ากไม่มกีารจดัการแก้ไขด้วย
วิธีที่เหมาะสมและทันท่วงทีอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ 
ทรพัย์สนิหรอืสิง่ทีไ่ม่ใช่ทรพัย์สนิต่อบคุคลธรรมดา เช่นการเสียการควบคมุ
ข้อมูลส่วนบคุคลของตนเองหรอืการถูกจ�ากดัสทิธขิองตน การเลอืกปฏบิติั 
การขโมยอัตลักษณ์หรือการฉ้อโกง การสูญเสียทางการเงิน การยกเลิก
การปกปิดอัตลักษณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหายต่อชื่อเสียง                
การสญูเสยีความลบัของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รบัการคุม้ครองโดยการเป็น
ความลับทางวิชาชีพ หรือการเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม
อย่างเห็นได้ชัดต่อบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในทันทีเมื่อผู้ควบคุม
รับรู้ว่ามีการล่วงล�้าข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น ผู้ควบคุมควรแจ้งหน่วยงาน
ก�ากบัดแูลถงึการล่วงล�า้ข้อมลูส่วนบุคคลโดยไม่ล่าช้าหากไม่มเีหตอุนัควร
และหากด�าเนินการได้ไม่ควรล่าช้ากว่า 72 ชั่วโมงหลังจากรับรู้ถึงการ 
ล่วงล�้าดังกล่าว เว้นแต่ว่าสามารถแสดงให้เห็นได้โดยสอดคล้องกับ              
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หลักการของการตรวจสอบได้ว่าการล่วงล�้าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มี          
แนวโน้มจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา  
เมือ่การแจ้งดงักล่าวไม่สามารถเป็นไปได้ภายใน 72 ช่ัวโมง ควรแจ้งเตือน
พร้อมด้วยเหตผุลของความล่าช้าและอาจให้ข้อมลูเป็นระยะโดยไม่ล่าช้า
หากไม่มีเหตุอันควร

(86) ผู้ควบคุมควรสื่อสารกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลท่ีข้อมูล           
ส่วนบคุคลถกูล่วงล�า้โดยไม่ล่าช้าหากไม่มเีหตอุนัควรเมือ่การล่วงล�า้ข้อมูล
ส่วนบุคคลมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดความเส่ียงในระดับสูงต่อสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลธรรมดาเพื่อให้บุคคลนั้นเตรียมการป้องกันที่จ�าเป็น 
การสื่อสารควรอธิบายถึงธรรมชาติของของการล่วงล�้าข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่นเดียวกับค�าแนะน�ากับบุคคลธรรมดานั้นในการบรรเทาผลกระทบใน
ทางร้ายที่อาจเกิดขึ้น การติดต่อกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลควรเป็นไป           
โดยเร็วทีส่ดุเท่าทีส่ามารถท�าได้อย่างเหมาะสมและด้วยการร่วมมอือย่าง
ใกล้ชดิกบัหน่วยงานก�ากับดแูล โดยค�านงึถงึแนวทางทีอ่อกโดยหน่วยงาน
ก�ากับดูแลดังกล่าวหรือหน่วยงานที่มีอ�านาจอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่น
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตัวอย่างเช่น ความจ�าเป็นในการบรรเทา
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนอาจน�าไปสู่การติดต่อกับผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลโดยทันที โดยที่ความจ�าเป็นในการน�ามาตรการตาม
สมควรไปปฏิบัติเพื่อยับยั้งการล่วงล�้าข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกิดข้ึนอย่าง          
ต่อเนือ่งหรอืคล้ายกนัอาจเป็นเหตผุลส�าหรบัเวลาในการสือ่สารท่ีมากขึน้

(87) ควรสร้างความเชื่อมั่นว่ามาตรการตามสมควรท้ังการ
คุ้มครองทางเทคโนโลยีและมาตรการในการจัดการองค์กรได้ถูกน�ามา
ปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ทราบได้ทันทีว่ามีการล่วงล�้าข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 
และเพือ่แจ้งข้อมลูไปยงัหน่วยงานก�ากบัดแูลและผูถ้กูประมวลผลข้อมลู
โดยทันที ควรพิสูจน์ทราบถึงข้อเท็จจริงว่าการแจ้งเกิดขึ้นโดยไม่ล่าช้า
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หากไม่มีเหตุอันควรโดยพิจารณาอย่างละเอียดร่วมกับลักษณะและ            
ความร้ายแรงของการล่วงล�้าข้อมูลและผลท่ีจะเกิดขึ้นตามมาและผลใน
ทางร้ายต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูล การแจ้งดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการ
แทรกแซงโดยหน่วยงานก�ากับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอ�านาจ
ที่ให้ไว้ในข้อก�าหนดนี้

(88) ในการตั้งกฎท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับรูปแบบและ
กระบวนการที่สามารถน�าไปบังคับใช้กับการแจ้งการล่วงล�้าข้อมูล  ควร
พจิารณาถงึพฤตกิารณ์ของการล่วงล�า้ อันรวมถึงว่าข้อมลูถกูคุม้ครองโดย
มาตราการทางเทคนคิตามสมควรทีจ่�ากดัแนวโน้มในการปลอมแปลงอตั
ลักษณ์หรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ในรูปแบบอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
หรอืไม่ ยิง่กว่าน้ัน กฎและกระบวนการดงักล่าวควรพจิารณาโดยละเอยีด
ร่วมกับผลประโยชน์โดยชอบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยที่การ
เปิดเผยก่อนเวลาอาจขัดขวางการสืบสวนถึงพฤติการของการล่วงล�้า
ข้อมูลโดยไม่จ�าเป็น

(89) ค�าส่ัง 95/46/EC ได้ก�าหนดให้มพีนัธกรณทีัว่ไปในการแจ้ง
ถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานก�ากับดูแล ในขณะที่ 
พันธกรณีดังกล่าวสร้างภาระในการบริหารและการเงิน แต่ไม่ใช่ในทุก
กรณีที่จะมีส่วนช่วยเหลือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีข้ึน ดังนั้น
พนัธกรณีในการแจ้งเตอืนทัว่ไปโดยไม่แบ่งแยกดงักล่าวจงึควรถกูยกเลกิ
และแทนที่ด้วยกระบวนการและกลไกที่มีประสิทธิภาพอันมุ่งเน้นไปที่
ปฏบิตักิารประมวลผลข้อมลูชนิดท่ีมแีนวโน้มท่ีจะส่งผลให้เกดิความเสีย่ง
ในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดาจากคุณสมบัติ ขอบเขต 
บรบิท และวตัถปุระสงค์ของการประมวลผลแทน รปูแบบของปฏบิติัการ
ประมวลผลดังกล่าวอาจเป็นแบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
ใหม่หรอืเฉพาะหรือเป็นแบบใหม่และโดยทีผู่ค้วบคุมไม่เคยมีการประเมนิ
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สถานการณ์ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลมาก่อน หรือเมื่อปฏิบัติ
การประมวลผลกลายเป็นสิง่จ�าเป็นขึน้มาเนือ่งจากเวลาผ่านไปจากทีเ่ริม่
การประมวลผลที่ตกลงไว้แต่ต้น

(90) ในกรณดีงักล่าว ผูค้วบคมุควรด�าเนินการประเมนิสถานการณ์
ผลกระทบการคุม้ครองข้อมูลก่อนการประมวลผลเพ่ือประเมนิสถานการณ์
แนวโน้มและความรุนแรงของความเสี่ยงในระดับสูงโดยเฉพาะ โดย
พิจารณาร่วมโดยละเอียดถึงลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์
ของการประมวลผลและแหล่งที่มาของความเสี่ยง การประเมิน
สถานการณ์ผลกระทบดังกล่าวควรรวมเอามาตรการ การคุ้มครองและ
กลไกที่ถูกคาดหมายไว้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ 

เพ่ือรบัประกันการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลและแสดงถงึการปฏบิตัติาม                 
ข้อก�าหนดนี้

(91) กรณีน้ีควรบังคับใช้กับปฏิบัติการประมวลผลขนาดใหญ่ที่
มเีป้าหมายในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของจ�านวนมากพอสมควร
ในระดับภูมิภาค ชาติ หรือเหนือชาติและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลจ�านวนมากและมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยง 
ตัวอย่างเช่น การพิจารณาถึงความอ่อนไหวของการประมวลผลโดยที่
สอดคล้องกับสถานะของเทคโนโลยีใหม่จากความรู้ทางเทคโนโลยีที่
พัฒนาแล้วซึ่งถูกใช้ประโยชน์ในวงกว้างเช่นเดียวกับปฏิบัติการประมวล
ผลอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปฏิบัติการเป็นเหตุให้ผู ้ถูก
ประมวลผลข้อมูลใช้สิทธิของตนเองได้ล�าบากยิ่งขึ้น ควรมีการประเมิน
สถานการณ์ของผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูล เมื่อข้อมูลส่วนบุคคล
ถูกประมวลผลเพื่อใช้ในการวินิจฉัยอันเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา
เป็นการเฉพาะอันเกิดจากการประเมินแง่มุมต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับ                 
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บุคคลธรรมดาอย่างเป็นระบบและเข้มข้นบนฐานของการท�าโพรไฟล์
ข้อมูลเหล่านั้น หรือจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ 
ข้อมลูชีวมาตรา หรอืข้อมลูว่าด้วยการตดัสนิโทษและความผดิทางอาญา
หรือมาตรการด้านความปลอดภัยอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธ์กัน จ�าเป็นต้องมีการ
ประเมนิสถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครองข้อมลูในระดับทีเ่ท่าเทยีมกนั
กับการตรวจตราขนาดใหญ่ที่ท�ากับพื้นที่ที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะโดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รับภาพหรือกับปฏิบัติการ      
อื่น ๆ ที่หน่วยงานก�ากับดูแลท่ีมีอ�านาจพิจารณาว่าการประมวลผลมี             
แนวโน้มจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประมวลผลที่ยับยั้งผู้ถูก
ประมวลผลข้อมลูมใิห้ใช้สทิธิหรอืใช้บรกิารหรอืสญัญา หรอืเนือ่งจากการ
ประมวลผลถูกด�าเนินการอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่ การประมวลผล
ข้อมลูส่วนบคุคลทีถู่กกล่าวถงึไม่ควรถกูพจิารณาว่ามขีนาดใหญ่หากการ
ประมวลผลเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ป่วยหรือผู้รับบริการโดย

แพทย์ผูใ้ห้บรกิารสาธารณสขุอืน่ ๆ  หรอืนกักฎหมายเป็นรายคน ในกรณี                      
ดังกล่าวการประเมินสถานการณ์ผลกระทบไม่ควรเป็นการบังคับ

(92) กรณีที่พฤติการณ์แวดล้อมอาจส่งผลให้การประเมิน
สถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ทาง
เศรษฐกิจต้องมีขอบเขตกว้างกว่าโครงการเดียว ตัวอย่างเช่นเมื่อ                     
หน่วยงานสาธารณะท่ีมีอ�านาจหรือหน่วยงานสาธารณะเจตนาจัดท�า         
แอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มการประมวลผลที่ใช้ร่วมกันหรือเมื่อ                    
ผู ้ควบคุมหลายรายจะน�าเอาแอพพลิเคช่ันหรือสภาวะแวดล้อมใน                  
การประมวลผลที่ใช้ร่วมกันท้ังหมดในส่วนนั้นของอุตสาหกรรมหรือ                 
ภาคส่วนมาใช้ หรือเพื่อกันโดยทั่วไปในกิจกรรมประเภทเดียวกัน

(93) ในบรบิทของการรบัเอากฎหมายของรฐัสมาชกิว่าด้วยการ
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ปฏบิตัภิารกิจของหน่วยงานสาธารณะท่ีมอี�านาจหรอืหน่วยงานสาธารณะ
มาบังคับใช้โดยอยู่บนฐานและควบคุมดูแลปฏิบัติการประมวลผลที่ 
เฉพาะเจาะจงลงไปหรือชุดของปฏิบัติการที่เป็นประเด็น รัฐสมาชิกอาจ
ถอืว่าจ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนนิการประเมนิสถานการณ์ดงักล่าวก่อนเริม่การ
ประมวลผล

(94) เมือ่การประเมนิสถานการณ์ผลกระทบการคุม้ครองข้อมลู
บ่งชี้ว่าการประมวลผลโดยขาดการคุ้มครองต่าง ๆ มาตรการด้านความ
ปลอดภัย และกลไกในการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยง อาจส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยงในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดา และผู้

ควบคุมมีความเห็นว่าความเสี่ยงไม่สามารถบรรเทาได้โดยวิธีการที่                       
เหมาะสมในด้านของเทคโนโลยีที่มีอยู่และค่าใช้จ่ายในการน�ามาปฏิบัติ
แล้ว ควรปรึกษาหารือกับหน่วยงานก�ากับดูแลก่อนเริ่มกิจกรรมการ
ประมวลผล ความเสี่ยงในระดับสูงดังกล่าวมีแนวโน้มจะเป็นผลจากการ
ประมวลผลบางชนิดและความถี่และความครอบคลุมในการประมวลผล
อนัอาจส่งผลให้ความเสยีหายหรอืการรบกวนสทิธขิองบุคคลธรรมดาเกดิ
ขึน้ได้จรงิ หน่วยงานก�ากับดแูลควรตอบสนองต่อค�าขอการปรกึษาหารอื
ภายใต้ระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ อย่างไรกด็กีารขาดการตอบรบัจากหน่วยงาน
ก�ากับดูแลภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ควรส่งผลเสียใด ๆ ต่อการ
แทรกแซงโดยหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีสอดคล้องกับอ�านาจและหน้าที่ที่ 
ข้อก�าหนดได้ให้ไว้ อนัรวมถงึอ�านาจในการยบัยัง้การประมวลผล ผลของ
การประเมนิสถานการณ์ผลกระทบการคุม้ครองข้อมูลทีด่�าเนนิการไปใน
ส่วนของการประมวลผลท่ีเป็นประเด็นนั้นอาจถูกส่งให้กับหน่วยงาน
ก�ากบัดแูลโดยเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการปรึกษาหารอื โดยเฉพาะกบั
มาตรการที่ถูกคาดการณ์ไว้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลธรรมดา
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(95) ผู ้ประมวลผลควรช่วยเหลือผู ้ควบคุมเมื่อจ�าเป็นและ                     
เมื่อถูกร้องขอ เพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีอันเป็นผลสืบ
เนื่องจากการด�าเนินการประเมินสถานการณ์ผลกระทบการคุ้มครอง
ข้อมูลตามการปรึกษาหารือกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกิดขึ้นก่อนหน้า
การประมวลผล

(96) การปรึกษาหารือกับหน่วยงานก�ากับดูแลควรอยู ่ใน
กระบวนการจัดเตรียมมาตรการทางกฎหมายหรือการก�ากับดูแลที่มีไว้
เพือ่การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลเพือ่รบัประกนัว่าการประมวลผลที่
เจตนาจะให้เกดิข้ึนนัน้เป็นไปตามข้อก�าหนดน้ีและโดยเฉพาะอย่างยิง่เพ่ือ
บรรเทาความเสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

(97) เม่ือการประมวลผลด�าเนินการโดยหน่วยงานสาธารณะที่
มีอ�านาจ โดยยกเว้นส�าหรับศาลหรือหน่วยงานอิสระที่มีอ�านาจตุลาการ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในขอบเขตอ�านาจของตน การ
ประมวลผลข้อมลูในภาคเอกชนท่ีด�าเนินการโดยผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวล
ผลทีก่จิกรรมหลกัประกอบด้วยปฏบิตักิารประมวลผลท่ีจ�าเป็นต้องมกีาร
ตรวจตราผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในขนาดใหญ่และเป็นระบบ หรือเมื่อ
กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลประกอบด้วยการประมวล
ผลขนาดใหญ่ของข้อมลูส่วนบคุคลประเภทพเิศษและข้อมลูท่ีสัมพันธ์กับ
การพิพากษาโทษและความผิดทางอาญา ควรมีบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถด้านกฎหมายและวธีิปฏบัิตด้ิานการคุม้ครองข้อมลูคอยช่วยเหลอื
ผู้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลตรวจตราถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดนี้
เป็นการภายใน ในภาคเอกชน กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมคือกิจกรรมที่
สัมพันธ์กับกิจกรรมที่เป็นหลักพื้นฐานอันดับแรกและไม่สัมพันธ์กับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ระดับของความรู้ความสามารถท่ีจ�าเป็นควรถูกก�าหนดให้สอดคล้องกับ
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ปฏิบตักิารประมวลผลทีด่�าเนนิการอยูแ่ละการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล
ที่จ�าเป็นต้องมีโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเป็นการเฉพาะ เจ้าหน้าที่
คุ ้มครองข้อมูลดังกล่าวควรอยู่ในสถานะท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่และ
ภารกิจได้โดยอิสระไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของผู้ควบคุมหรือไม่ก็ตาม

(98) ควรสนบัสนนุให้สมาคมหรอืหน่วยงานอืน่ ๆ  ท่ีเป็นตัวแทน
ของกลุม่ผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลจัดท�าจรรยาบรรณ ซึง่อยูภ่ายในขอบเขต
ของข้อก�าหนดนี้ ซึ่งเป็นไปเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ข้อก�าหนดนี้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาโดยละเอียดร่วมกับคุณลักษณะเฉพาะ          
ของการประมวลผลทีด่�าเนนิการในบางภาคส่วนและความจ�าเป็นเฉพาะ
ของกิจการขนาดจุลภาค ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จรรยาบรรณดังกล่าวควรเป็นจุดอ้างอิงมาตรฐานส�าหรับพันธกรณีของ 
ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล โดยพิจารณาโดยละเอียดร่วมกับความเสี่ยง
ต่อสทิธเิสรภีาพของบุคคลธรรมดาซึง่มแีนวโน้มจะเกดิขึน้โดยเป็นผลจาก
การประมวลผล

(99) เมื่อจัดเตรียมหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมจรรยาบรรณดังกล่าว 
สมาคมหรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่ป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ควบคมุหรือผู้ประมวล
ผลควรปรกึษาหารอืกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในประเด็นดังกล่าวโดยตรงอนั
รวมถงึผูถ้กูประมวลผลข้อมลูหากเป็นไปได้และค�านงึถึงการตัดสินใจท่ีได้
รับและมุมมองที่ถูกแสดงออกมาในการตอบสนองต่อการปรึกษาหารือ
ดังกล่าว

(100) เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัความโปร่งใสและการปฏบิติั
ตามข้อก�าหนดนี้ ควรสนับสนุนการจัดตั้งกลไกการรับรองและตราและ
เครื่องหมายการคุ้มครองข้อมูลซ่ึงท�าให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลสามารถ
ประเมินสถานการณ์ของระดับการคุ้มครองข้อมูลของสินค้าและบริการ
ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรงได้อย่างรวดเร็ว
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(101) การไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งไปสู่และออกจาก
ประเทศนอกสหภาพและองค์การระหว่างประเทศมคีวามจ�าเป็นต่อการ
ขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
การเพิม่ขึน้ของการไหลเวยีนดงักล่าวได้ท�าให้เกดิความท้าทายและความ
กังวลใหม่ ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
อย่างไรก็ดีระดับของการคุ้มครองบุคคลธรรมดาที่รับประกันในสหภาพ
โดยข้อก�าหนดนี้จะต้องไม่ถูกลดทอนลงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเคลื่อน
ย้ายจากสหภาพไปยังผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล หรือผู้รับอื่น ๆ  ในประเทศ
ท่ีสามหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงในกรณีการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศต่อไป
ยงัผู้ควบคุม ผูป้ระมวลผลในประเทศทีส่ามหรอืองค์การระหว่างประเทศ
เดียวกันหรอือืน่ ๆ  ในกรณีใด ๆ  กต็าม การเคลือ่นย้ายข้อมูลไปยงัประเทศ
ทีส่ามหรอืองค์การระหว่างประเทศอาจด�าเนินการได้กต่็อเมือ่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดนี้โดยสมบูรณ์ท่ีผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่วางไว้โดยข้อก�าหนดนี้ในประเด็นที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ

(102) ข้อก�าหนดนีจ้ะต้องไม่ส่งผลเสยีใด ๆ  ต่อข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่สหภาพท�ากับประเทศที่สามซึ่งก�ากับการเคลื่อนย้ายข้อมูล    
ส่วนบุคคลที่รวมเอาการคุ้มครองผู้ถูกประมวลข้อมูลไว้แล้วตามสมควร 
รัฐสมาชิกอาจบรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่าง
ประเทศได้ตราบเท่าที่ข้อตกลงไม่ส่งผลกระทบต่อข้อก�าหนดนี้หรือ
บทบญัญตัอิืน่ใดของกฎหมายของสหภาพและรวมเอาระดบัการคุม้ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลไว้ตามสมควร

(103) คณะกรรมาธิการอาจวินิจฉัยโดยมีผลทั่วทั้งสหภาพว่า
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ประเทศที่สาม ดินแดนหรือเขตการปกครองหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงลงไป
หรือองค์การระหว่างประเทศได้ให้การคุม้ครองข้อมลูในระดบัทีเ่พยีงพอ 
ซึง่ท�าให้มคีวามแน่นอนและเป็นรปูแบบเดยีวกนัทางกฎหมายท่ัวท้ังสหภาพ
ในประเด็นเกี่ยวข้องกับประเทศที่สามและองค์การระหว่างประเทศท่ี                 
ถกูพจิารณาแล้วว่าได้จดัให้มกีารคุม้ครองข้อมูลในระดับดังกล่าว ในกรณี
เช่นน้ันการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังประเทศที่สามหรือองค์การระหว่าง
ประเทศอาจเกิดข้ึนได้โดยไม่จ�าเป็นต้องอนญุาตเพิม่เติม คณะกรรมาธกิาร
อาจวินิจฉัยให้ยกเลิกการวินิจฉัยข้างต้นโดยแจ้งและมีแถลงการณ์เต็ม            
ทีใ่ห้เหตผุลในการยกเลกิต่อประเทศทีส่ามหรอืองค์การระหว่างประเทศ
ดังกล่าว

(104) คณะกรรมาธกิารควรพจิารณาโดยละเอยีดเป็นการเฉพาะ
ถึงประเด็นของการเคารพหลักนิติรัฐ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม           
เช่นเดยีวกบับรรทัดฐานและมาตรฐานสทิธมินษุยชนตามหลกัสากล และ
กฎหมายทัว่ไปและกฎหมายเฉพาะด้านรวมถงึตัวบทกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กับความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันประเทศและความมั่นคงของ
ชาติรวมถึงกฎระเบียบสาธารณะและกฎหมายอาญา ในการประเมิน
สถานการณ์เก่ียวกับประเทศท่ีสาม ดินแดนหรือเขตการปกครองหนึ่งที่
เฉพาะเจาะจงลงไปในประเทศทีส่ามเพือ่ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบั
คุณค่าพื้นฐานในการก่อตั้งสหภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน การรับเอาการวินิจฉัยที่เพียงพอมาบังคับใช้ในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับดินแดนหรือเขตการปกครองหนึ่งท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปใน

ประเทศที่สามควรพิจารณาโดยละเอียดถึงหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ              
เป็นกลางร่วมด้วย เช่น กิจกรรมการประมวลผลเฉพาะและขอบเขตของ
มาตราฐานทางกฎหมายทีส่ามารถบงัคบัใช้ได้และตัวบทกฎหมายทีม่ผีล
บังคับใช้ในประเทศที่สาม ประเทศที่สามควรให้หลักประกันที่จะรับรอง
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ถึงระดับของการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอซึ่งโดยสาระส�าคัญแล้วเทียบ
เท่ากบัระดบัการป้องกนัทีไ่ด้รบัประกนัในสหภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลโดยเจาะจงลงไปในเขตการปกครองใด
เขตการปกครองหนึ่งหรือหลายเขตการปกครอง ประเทศที่สามควรรับ
ประกันให้มีการก�ากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นอิสระและควรจัดให้
มกีลไกความร่วมมือกบัหน่วยงานคุม้ครองข้อมลูของรฐัสมาชกิ และผูถ้กู
ประมวลผลข้อมูลควรได้รบัสทิธต่ิาง ๆ  ท่ีมปีระสทิธภิาพและมอี�านาจบงัคบั 
และการชดใช้ทีม่ปีระสทิธภิาพท้ังทางบริหารและยตุธิรรมเป็นการเฉพาะ

(105) นอกจากข้อผกูพันในระดบันานาชาตท่ีิประเทศทีส่ามหรอื
องค์การระหว่างประเทศได้เข้าร่วมแล้ว คณะกรรมาธิการควรพิจารณา
โดยละเอียดถึงพันธกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท่ีประเทศที่สามหรือ
องค์การระหว่างประเทศเข้าเป็นภาคีสมาชิกในระบบความร่วมมือแบบ
พหภุาคหีรอืในระดบัภมูภิาคโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีส่มัพนัธ์กับการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบคุคลเช่นเดยีวกบัการน�าพนัธกรณดีงักล่าวมาปฏบิติั การเข้า
เป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงของที่ประชุมยุโรปลงวันที่ 28 มกราคม 1981 
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติและระเบียบการเพิ่มเติมควรถูกน�ามา
พิจารณาร่วมโดยละเอียดเป็นการเฉพาะ คณะกรรมาธิการควรปรึกษา
หารือกับคณะกรรมการเมื่อประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับระดับการ
คุ้มครองข้อมูลในประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ

(106) คณะกรรมาธกิารควรตรวจตราการท�างานของการวนิจิฉัย
ว่าด้วยระดับของการคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่สาม ดินแดน หรือเขต
การปกครองท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป และตรวจตราการท�าหน้าที่ของการ
วินิจฉัยที่รับมาบังคับใช้ตามหลักของอนุมาตรา 6 ในมาตรา 25 หรือ
อนุมาตรา 4 ในมาตรา 26 ของค�าสั่ง 95/46/EC ในการวินิจฉัยถึงระดับ
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ทีเ่พยีงพอนัน้คณะกรรมาธกิารควรจัดให้มกีลไกทบทวนการท�าหน้าทีข่อง
การวนิจิฉยัเป็นระยะ การทบทวนเป็นระยะดงักล่าวควรจัดท�าโดยมกีาร
ปรึกษาหารือกับประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศที่เป็น
ประเด็น และพิจารณาโดยละเอียดถึงความเปลี่ยนแปลงทุกประการที่
เกิดขึ้นในประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการ
ควรพจิารณาถึงทัศนะและผลการศกึษาของสภายโุรปและทีป่ระชมุยโุรป
เช่นเดยีวกับหน่วยงานและแหล่งข้อมลูอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้องในประเดน็ดงักล่าว
โดยตรง คณะกรรมาธกิารควรประเมนิการท�าหน้าทีข่องการวนิจิฉัยทีเ่กดิ
ขึ้นภายหลังการทบทวนและรายงานผลการศึกษาใด ๆ ไปยังกองงานใน
ความหมายของข้อก�าหนดท่ี (EC)182/2011 สภายุโรปและท่ีประชุม
ยุโรป12 ดังท่ีก�าหนดไว้ภายใต้ข้อก�าหนดน้ี และไปยังสภายุโรปและ                  
ที่ประชุมยุโรปภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(107) คณะกรรมาธิการอาจระบุให้ประเทศที่สาม ดินแดน                
หรือเขตการปกครองหนึ่งที่เจาะจงลงไปในประเทศท่ีสาม หรือองค์การ
ระหว่างประเทศไม่สามารถรับประกันถึงระดับการคุ้มครองข้อมูลที่                      
เพยีงพอได้อกีต่อไป อนัยงัผลให้การเคลือ่นย้ายข้อมลูไปยงัประเทศทีส่าม
หรือองค์การระหว่างประเทศดังกล่าวถูกยับยั้งเว้นแต่จะบรรลุเงื่อนไข
จ�าเป็นในข้อก�าหนดนี้ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายซึ่งอยู่ภายใต้การ
คุม้ครองตามสมควร อันรวมถึงกฎของบรรษทัทีม่ผีลผกูพนัและการระงบั
การบังคับใช้ข้อก�าหนดนี้บางมาตราส�าหรับสถานการณ์เฉพาะ ในกรณี
ดังกล่าวควรมีบทเฉพาะกาลส�าหรับการปรึกษาหารือระหว่างคณะ
กรรมาธิการและประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศดังกล่าว 

12 Regulation (EU) No. 182/2011 of the European Parliament and of the 
Council of 16 February 2011 ได้วางกฎและหลักการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกลไก
ส�าหรับการควบคุมการใช้อ�านาจของคณะกรรมาธิการโดยรัฐสมาชิก (OJ L 55, 
28.2.2011, p. 13).
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คณะกรรมาธิการควรแจ้งข้อมูลกับประเทศท่ีสามหรือองค์การระหว่าง
ประเทศถึงเหตุผลและเข้าร่วมการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางเยียวยา
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(108) หากไม่มีการวินิจฉัยถึงความเพียงพอของการคุ้มครอง
ข้อมูล ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลควรใช้มาตรการชดเชยการขาดการ
คุม้ครองข้อมลูในประเทศทีส่ามโดยให้เป็นการคุม้ครองผู้ถกูประมวลผล
ข้อมลูตามสมควร การคุม้ครองตามสมควรดงักล่าวอาจประกอบด้วยการ
ใช้ประโยชน์จากกฎของบรรษัทที่มีผลผูกพัน ข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูล
มาตรฐานที่คณะกรรมาธิการรับมาบังคับใช้ ข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูล
มาตรฐานท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลรับมาบังคับใช้หรือข้อสัญญาคุ้มครอง
ข้อมูลมาตรฐานที่หน่วยงานก�ากับดูแลรับรอง การคุ้มครองดังกล่าว            
ควรรับประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขจ�าเป็นในการคุ้มครองข้อมูลและ
สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลซึ่งเหมาะสมกับการประมวลผล
ภายในสหภาพ อันรวมถึงการมีอยู่ของสิทธิที่สามารถบังคับได้ของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลและการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
อนัรวมถงึการได้มาซึง่การชดใช้ทางปกครองหรอืทางกระบวนการศาลที่
มีประสิทธิภาพ และการเอาสินไหมทดแทนในสหภาพหรือในประเทศ               
ทีส่าม การคุม้ครองดังกล่าวควรสมัพันธ์กบัการปฏบัิติตามหลกัการทัว่ไป
ที่สัมพันธ์กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและหลักการการคุ้มครอง
ข้อมูลโดยการออกแบบและโดยการตัง้ค่ามาตรฐาน การเคล่ือนย้ายอาจ
ด�าเนนิการโดยหน่วยงานสาธารณะท่ีมอี�านาจ หรือหน่วยงานทีใ่ช้อ�านาจ
สาธารณะหรือหน่วยงานในประเทศที่สามหรือกับองค์การระหว่าง
ประเทศทีม่ภีาระหน้าท่ีหรอืการปฏิบัตหิน้าท่ีเช่นเดยีวกนั อนัรวมถงึด้วย
บทเฉพาะกาลท่ีจะเพิ่มเติมลงไปในการจัดข้อตกลงทางการบริหาร เช่น
บันทึกความเข้าใจ ท่ีมีภายใต้เงื่อนไขของสิทธิท่ีมีอ�านาจบังคับและมีผล
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ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล การอนุญาตโดยหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีมี
อ�านาจควรได้มาเมื่อมีการคุ้มครองท่ีเกิดโดยการจัดการทางบริหารซ่ึง
ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

(109) ความเป็นไปไดส้�าหรบัผูค้วบคมุหรือผูป้ระมวลผลในการ
ใช้ข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานที่คณะกรรมาธิการหรือหน่วยงาน
ก�ากับดูแลรับมาบังคับใช้ไม่ควรกันผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลมิให้ใส่ข้อ
สัญญาคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานเข้าไปจากสัญญาที่ที่ครอบคลุมกว่า เช่น
สัญญาระหว่างผู้ประมวลผลและผู้ประมวลผลรายอื่น หรือกันมิให้เพิ่ม
ข้อสญัญาหรอืการคุม้ครองเพิม่เตมิโดยมเีงือ่นไขว่าไม่ขัดแย้งกบัข้อสญัญา
มาตรฐานที่คณะกรรมาธิการรับมาบังคับใช้หรือหน่วยงานก�ากับดูแลรับ
มาบังคับใช้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อสิทธิ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐานของผูถ้กูประมวลผลข้อมลู ควรสนบัสนนุให้ผูค้วบคมุ
และผูป้ระมวลผลให้จดัหาการคุม้ครองเพิม่เตมิผ่านข้อผกูพนัตามสญัญา
ที่เป็นส่วนเสริมของข้อสัญญาคุ้มครองข้อมูลมาตรฐาน

(110) กลุม่ของวสิาหกจิหรอืกลุม่ของกจิการทีเ่ข้าร่วมในกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิร่วมกันควรสามารถใช้ประโยชน์จากกฎของบรรษทัทีม่ผีล
ผูกพันซึ่งผ่านการเห็นชอบแล้วส�าหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่าง
ประเทศจากสหภาพไปยงัองค์กรในกลุม่วสิาหกจิเดยีวกนักบัตน หรอืกลุ่ม
ของกจิการทีเ่ข้าร่วมในกจิกรรมทางเศรษฐกจิร่วมกนัภายใต้เง่ือนไขทีก่ฎ
ของบรรษัทดังกล่าวได้รวมเอาหลักการท่ีเป็นเนื้อหาส�าคัญทั้งหมดและ
สิทธิที่สามารถบังคับได้ไว้เพื่อรับประกันถึงการคุ้มครองตามสมควร
ส�าหรบัการเคลือ่นย้ายหรอืประเภทของการเคลือ่นย้ายข้อมลูส่วนบคุคล

(111) ควรมีบทเฉพาะกาลไว้ส�าหรับความเป็นไปได้ในการ 
เคลื่อนย้ายภายใต้เงื่อนไขแวดล้อมบางประการที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
ได้แสดงการยินยอมอย่างเปิดเผย เมื่อการเคล่ือนย้ายดังกล่าวไม่ได้เกิด
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ขึ้นประจ�าและจ�าเป็นเนื่องจากสัมพันธ์กับสัญญาหรือการอ้างสิทธิตาม
กฎหมาย โดยไม่ค�านึงว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรม หรือกระบวนการ
บริหาร หรือกระบวนการไกล่เกลี่ยนอกกระบวนการยุติธรรมอื่นใด อัน
รวมถึงกระบวนการพิจารณาความโดยหน่วยงานก�ากับดูแล ควรมี
บทเฉพาะกาลไว้เพือ่ความเป็นไปได้ส�าหรบัการเคล่ือนย้ายภายใต้เงือ่นไข
แวดล้อมของเหตผุลส�าคญัด้านผลประโยชน์สาธารณะท่ีให้ไว้โดยสหภาพ
หรอืรฐัสมาชิกทีจ่�าเป็นต้องมกีารเคลือ่นย้ายดงักล่าวหรอืเมือ่การเคลือ่น
ย้ายมีขึ้นจากทะเบียนที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีเจตนาเพ่ือให้
ข้อมลูต่อสาธารณะหรอืบคุคลผูม้ผีลประโยชน์โดยชอบ ในกรณหีลงั การ
เคลือ่นย้ายไม่ควรมส่ีวนเกีย่วข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคลทัง้หมดหรือข้อมลู
ประเภทนั้นทั้งหมดที่อยู่ในระบบทะเบียน และเมื่อทะเบียนนั้นมีเจตนา
ท�าขึน้เพ่ือให้ข้อมลูส�าหรับการปรกึษาหารอืโดยผูม้ผีลประโยชน์โดยชอบ 
การเคลื่อนย้ายก็ควรมีขึ้นโดยค�าขอจากบุคคลเหล่านั้นเท่านั้น หรือหาก
บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้รับ โดยพิจารณาอย่างละเอียดถึงผลประโยชน์และ
สิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมดของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

(112) การระงับการบังคับใช้บางมาตราดังที่กล่าวมานั้นควร
บงัคบัใช้เฉพาะกับการเคลือ่นย้ายข้อมลูทีข่าดไม่ได้และจ�าเป็นต่อเหตผุล
ส�าคัญด้านประโยชน์สาธารณะ ตัวอย่างเช่นในกรณีของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างประเทศของหน่วยงานก�ากับดูแลการแข่งขัน หน่วยงาน
สรรพากรหรือศุลกากร หน่วยงานก�ากับดูแลทางการเงิน หน่วยงานที่มี
อ�านาจด้านความมัน่คงของมนษุย์ หรือเพือ่งานด้านสาธารณสขุ ตัวอย่าง
เช่นในกรณีของการติดตามผู้ติดโรคระบาดหรือเพื่อลดหรือก�าจัดการใช้
สารกระตุน้ในกีฬา การเคลือ่นย้ายข้อมลูส่วนบคุคลควรถกูถอืว่าชอบด้วย
กฎหมายเม่ือจ�าเป็นต่อการคุ้มครองผลประโยชน์ที่ส�าคัญอย่างยิ่งของผู้
ถกูประมวลผลข้อมลูหรอืผลประโยชน์อนัเกีย่วเนือ่งด้วยชวีติของบคุคลอืน่
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อนัรวมถงึความสมบูรณ์ทางกายภาพหรอืชีวติหากผู้ถกูประมวลผลข้อมูล
ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เมื่อขาดการวินิจฉัยถึงความเพียงพอแล้ว 
กฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกอาจก�าหนดขอบเขตอย่างชัดเจนถึง
การเคลื่อนย้ายข้อมูลประเภทเฉพาะไปยังประเทศที่สามหรือองค์การ
ระหว่างประเทศด้วยเหตผุลส�าคญัด้านผลประโยชน์สาธารณะ รัฐสมาชกิ
ควรแจ้งถึงบทเฉพาะกาลดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการ การเคลื่อนย้าย
ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ถูกประมวลผลข้อมลูท่ีไม่สามารถให้ความยนิยอม
ได้ไม่ว ่าด้วยเหตุผลทางกายภาพหรือกฎหมายไปยังองค์การด้าน
มนษุยธรรมระหว่างประเทศโดยด้วยจดุมุง่หมายเพ่ือช่วยให้บรรลุภารกจิ
ที่ด�าเนินการอยู่ภายใต้อนุสัญญาเจนีวาหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศที่สามารถบังคับใช้ในการขัดกันทางอาวุธ 
อาจถูกพิจารณาว่าจ�าเป็นส�าหรับเหตุผลส�าคัญอันเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเนื่องจากเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันส�าคัญเก่ียวเนื่องถึง
ชีวิตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

(113) การเคลื่อนย้ายท่ีอาจผ่านเกณฑ์ว่ามิได้เกิดขึ้นซ�้าและ
โดยที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในจ�านวนจ�ากัดและยังอาจ          

เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส�าหรับผลประโยชน์โดยชอบอันปฏิเสธไม่ได้ที่                      
ผู้ควบคุมต้องการให้เกิดข้ึน เมื่อผลประโยชน์เหล่านั้นไม่ขัดกับสิทธิ
เสรภีาพและผลประโยชน์ทีส่�าคญัยิง่กว่าของผูถ้กูประมวลผลข้อมลู และ
เม่ือผู้ควบคุมได้ประเมินสถานการณ์ถึงเงื่อนไขแวดล้อมท้ังหมดในการ
เคลือ่นย้ายข้อมลู ผูค้วบคมุควรพจิารณาถงึลกัษณะของข้อมลูส่วนบคุคล 
วตัถปุระสงค์และระยะเวลาของการประมวลผลทีถ่กูเสนอมา เช่นเดยีวกบั
สถานการณ์ในประเทศต้นทาง ประเทศที่สาม และประเทศปลายทาง
สุดท้าย และควรให้จัดให้มีการคุ้มครองที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลธรรมดาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน การเคลื่อนย้ายดังกล่าวควรเป็นไป
ได้ในกรณีทีเ่ป็นทางเลอืกสดุท้ายเมือ่ไม่มเีหตผุลอืน่รองรบัการเคลือ่นย้าย
ข้อมูลมาบังคับใช้ ควรพิจารณาถึงความคาดหวังโดยชอบของสังคมต่อ
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
หรอืประวตัศิาสตร์ ผูค้วบคมุควรแจ้งข้อมลูเกีย่วกบัการเคล่ือนย้ายให้กบั
หน่วยงานก�ากับดูแลและผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

(114) ในกรณีใด ๆ ก็ตามที่คณะกรรมาธิการมิได้มีการวินิจฉัย
ว่าด้วยระดบัของการคุม้ครองข้อมลูทีเ่พยีงพอในประเทศทีส่าม ผูค้วบคมุ
หรือผู้ประมวลผลควรใช้ประโยชน์จากจากแนวทางแก้ปัญหาที่ให้สิทธิ 
ซึ่งสามารถบังคับได้และมีผลกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในประเด็นท่ี
เกีย่วข้องกบัการประมวลผลของข้อมลูส่วนบคุคลของตนในสหภาพทันที
ท่ีข้อมูลดังกล่าวถูกเคลื่อนย้าย ซึ่งด้วยวิธีนี้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะยัง
ได้ประโยชน์จากสิทธิขั้นพื้นฐานและการคุ้มครองต่อไป

(115) ประเทศทีส่ามบางประเทศทีร่บัเอากฎหมาย ข้อก�าหนด 
และบทบญัญัตทิีมี่อ�านาจทางกฎหมายอืน่ ๆ  ทีม่เีนือ้หาเป็นไปเพือ่ก�ากับ
ดูแลกิจกรรมการประมวลผลโดยตรงของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของรฐัสมาชกิมาใช้ ในกรณนีีอ้าจรวมถงึค�าพพิากษา
ของศาลหรือคณะตุลาการหรือค�าวินิจฉัยสั่งการของฝ่ายปกครองใน
ประเทศทีส่ามทีอ่าจจ�าเป็นต้องให้ผู้ควบคุมหรอืผูป้ระมวลผลเคลือ่นย้าย
หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลโดยไม่อยูบ่นฐานของข้อตกลงระหว่างประเทศ 
เช่น สนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันที่มีผลระหว่าง
ประเทศที่สามที่ร้องขอกับกับสหภาพหรือรัฐสมาชิก การบังคับใช้
กฎหมาย ข้อก�าหนด บทบัญญัติดังกล่าวนอกอาณาเขตอาจละเมิด
กฎหมายระหว่างประเทศและอาจขัดขวางการได้รับการคุ้มครองของ
บุคคลธรรมดาที่ข้อก�าหนดนี้รับประกันในสหภาพ การเคลื่อนย้ายควร
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เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถบรรลุเงื่อนไขในการเคล่ือนย้ายข้อมูลตาม             
ข้อก�าหนดนี้ในประเทศท่ีสาม กรณีท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าว เช่น เมื่อการ
เปิดเผยข้อมูลจ�าเป็นเน่ืองจากเหตุผลส�าคัญด้านผลประโยชน์สาธารณะ
ทีร่บัรองโดยกฎหมายของสหภาพหรอืรฐัสมาชกิทีม่อี�านาจเหนอืผูค้วบคมุ

(116) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนออกไปนอกสหภาพ
แล้ว อาจท�าให้ความสามารถในการใช้สิทธิคุ้มครองข้อมูลของบุคคล
ธรรมดาตกอยู่ในความเสี่ยงมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการคุ้มครอง
ตนเองจากการใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในขณะเดียวกัน
หน่วยงานก�ากับดูแลอาจพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามค�าร้องหรือด�าเนิน
การสืบสวนที่สัมพันธ์กับกิจกรรมที่อยู่พ้นไปจากพรมแดนของตน ความ

พยายามในการท�างานร่วมกันในบริบทของการข้ามพรมแดนอาจถูก            
ขดัขวางเน่ืองด้วยอ�านาจทีไ่ม่เพยีงพอในการคุม้ครองหรอืเยยีวยา ระบบ
กฎหมายทีไ่ม่เป็นมาตรฐานเดยีวและอปุสรรคในการปฏบิตัเิช่นข้อจ�ากดั
ด้านทรพัยากร ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องส่งเสรมิความร่วมมอืท่ีใกล้ชดิกนัยิง่ขึน้
ในหมู่หน่วยงานก�ากับดูแลเพื่อช่วยให้หน่วยงานเหล่านั้นแลกเปล่ียน
ข้อมูลและด�าเนินการสืบสวนระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่ท�า
หน้าที่เช่นเดียวกันอื่น ๆ คณะกรรมาธิการและหน่วยงานก�ากับดูแลควร
แลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมมือในกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการใช้อ�านาจ            
ร่วมกบัหน่วยงานก�ากบัดแูลท่ีมอี�านาจในประเทศทีส่ามเพือ่วตัถปุระสงค์
ในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศส�าหรับจัดการให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างกันในการบังคับใช้ตัวบทกฎหมายด้านการคุ้มครอง
ข้อมลูเกดิขึน้โดยง่ายและมอียู ่โดยอยูบ่นฐานของหลักการต่างตอบแทน
และเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อก�าหนดนี้

(117) การตัง้หน่วยงานก�ากบัดแูลในรฐัสมาชิกทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ
ให้มอี�านาจในการปฏบิตัภิารกิจและใช้อ�านาจของตนได้โดยอิสระสมบรูณ์
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เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการคุ้มครองบุคคลธรรมดาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รัฐสมาชิกควรสามารถตั้ง
หน่วยงานก�ากับดูแลมากกว่าหนึ่งหน่วยเพื่อสะท้อนถึงโครงสร้างตาม
รัฐธรรมนูญ การจัดการองค์กร และการบริหาร

(118) ความเป็นอิสระของหน่วยงานก�ากับดูแลไม่ควรมี                 
ความหมายว่าหน่วยงานก�ากับดูแลไม่ควรอยู่ภายใต้กลไกการควบคุม  
หรือตรวจตราในด้านของการใช้จ่ายทางการเงินของหน่วยงานหรือการ
ตรวจสอบทางกฎหมาย

(119) เมื่อรัฐสมาชิกตั้งหน่วยงานก�ากับดูแลขึ้นมาจ�านวนหนึ่ง
แล้ว ควรจัดตั้งกลไกทางกฎหมายส�าหรับรับประกันว่าการเข้าร่วมกลไก
ความเป็นมาตรฐานของหน่วยงานก�ากับดูแลเหล่านั้นจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐสมาชิกดังกล่าวควรก�าหนดหน่วยงานก�ากับดูแล               
หน่วยงานหนึง่เป็นการเฉพาะเพือ่ปฏิบัตหิน้าทีใ่นฐานะผูป้ระสานงานใน
จดุเดยีวเพือ่ให้การเข้าร่วมปฏบิตังิานของหน่วยงานในระบบกลไกดังกล่าว
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่รบัประกันว่าความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอื่น ๆ คณะกรรมการและคณะกรรมาธิการจะเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและราบรื่น

(120) หน่วยงานก�ากับดแูลแต่ละแห่งควรได้รับจัดสรรทรัพยากร
ทางการเงินและบุคคล อาคารสถานท่ี และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น          
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันรวมถึงหน้าท่ีท่ีสัมพันธ์กับ
การช่วยเหลือที่มีร่วมกันและความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแลอื่น ๆ 
ทั่วทั้งสหภาพ หน่วยงานก�ากับดูแลแต่ละแห่งควรมีงบประมาณที่แยก
จากกันอย่างชัดเจนโดยเป็นงบประมาณสาธารณะซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ของงบประมาณโดยรวมของรัฐหรือชาติ

(121) เงือ่นไขท่ัวไปส�าหรบัสมาชิกของหน่วยงานก�ากับดแูลควร
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ถูกวางไว้โดยกฎหมายของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ และควรจัดการเป็นการ
เฉพาะให้สมาชกิดงักล่าวได้รับแต่งตัง้ด้วยกระบวนการทีโ่ปร่งใส ไม่ว่าจะ
จากรัฐสภา รัฐบาลหรือประมุขของรัฐสมาชิกโดยการเสนอของรัฐบาล 
สมาชิกของรฐับาล  รฐัสภาหรอืสภาใดสภาหนึง่อนัเป็นองค์ประกอบของ
รัฐสภาหรือโดยองค์กรอิสระที่ได้รับมอบอ�านาจในการด�าเนินการโดย
กฎหมายของรัฐสมาชิก เพื่อรับประกันถึงคามเป็นอิสระของหน่วยงาน
ก�ากับดูแล สมาชิกควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นจาก
การกระท�าใด ๆ อันอาจไม่เหมาะสมกับหน้าที่ และในระหว่างด�ารง
ต�าแหน่งไม่ควรยุง่เกีย่วกบักจิใด ๆ  ท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะได้ผลประโยชน์
หรอืไม่ก็ตาม หน่วยงานก�ากบัดแูลควรมพีนกังานของตนเองทีห่น่วยงาน
ก�ากับดูแลหรือองค์กรอิสระที่จัดตั้งตามกฎหมายของรัฐสมาชิกคัดเลือก
มา ซึ่งจะอยู่ภายใต้การก�ากับการของสมาชิกของหน่วยงานก�ากับดูแล
เท่านั้น

(122) หน่วยงานก�ากบัดแูลแต่ละแห่งควรมอี�านาจหน้าท่ีในการ
ใช้อ�านาจและปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาภายในดินแดนของรัฐ
สมาชิกทีต่นสังกดัโดยสอดคล้องกับข้อก�าหนดนี ้ส่วนนีค้วรครอบคลมุถงึ
การประมวลผลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมวลในบริบทของ

กิจกรรมของสถานประกอบการของผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลใน               
ดนิแดนของรัฐสมาชกิ การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีด่�าเนนิการโดย
หน่วยงานสาธารณะที่มีอ�านาจหรือหน่วยงานเอกชนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดย
เป็นไปเพือ่ประโยชน์สาธารณะ การประมวลผลอนัส่งผลกระทบต่อผูถ้กู
ประมวลผลข้อมูลในดินแดนของรัฐนั้นหรือการประมวลผลในดินแดน
ของรัฐนั้นหรือการประมวลผลที่ด�าเนินการโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
ผลทีม่ไิด้ตัง้อยูใ่นสหภาพเมือ่ผูถ้กูประมวลผลข้อมลูทีเ่ป็นเป้าหมายมถีิน่
พ�านักอยู่ในดินแดนของรัฐสมาชิก กรณีนี้รวมถึงการจัดการกับค�าร้องที่
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ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลยื่นมา การด�าเนินการสืบสวนว่าด้วยการบังคับใช้
ข้อก�าหนดนี้และส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง กฎ การคุ้มครอง
และสิทธิต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(123) หน่วยงานก�ากบัดแูลควรตรวจตราการบงัคบัใช้บทบญัญติั
ตามข้อก�าหนดนี้และมีส่วนช่วยเหลือในการบังคับใช้ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งสหภาพ เพื่อคุ้มครองบุคคลธรรมดาโดยสัมพันธ์กับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนและเพื่อช่วยให้การไหลเวียนข้อมูล
โดยเสรีในตลาดภายในเป็นไปโดยง่าย หน่วยงานก�ากับดูแลควรร่วมมือ
ซึ่งกันและกันและร่วมมือกับคณะกรรมาธิการโดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัย              
ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างรัฐสมาชิกว่าด้วยบทบัญญัติถึงการช่วยเหลือ
ระหว่างกันหรือว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว

(124) เมือ่การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลเกดิข้ึนในบริบทของ
กจิกรรมของสถานประกอบการของผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลในสหภาพ
และผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลตั้งอยู่ในรัฐสมาชิกมากกว่าหนึ่งรัฐ หรือ
เมือ่การประมวลผลเกดิขึน้ในบรบิทของกจิกรรมของสถานประกอบการ
เพียงแห่งเดียวของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลในสหภาพที่ส่งผลกระทบ
อย่างยิง่หรอืมแีนวโน้มจะส่งผลกระทบอย่างยิง่ต่อผูถู้กประมวลผลข้อมลู
ในรัฐสมาชิกมากกว่าหนึ่งรัฐ หน่วยงานก�ากับดูแลที่ดูแลสถานประกอบ
การหลักของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลหรือก�ากับดูแลสถานประกอบ
การหนึ่งเดียวของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล ควรปฏิบัติหน้าที่เป็น                 
หน่วยงานก�ากับดูแลหลัก หน่วยงานก�ากับดูแลดังกล่าวควรร่วมมือกับ
หน่วยงานก�ากับดแูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เนือ่งจากผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผล
มสีถานประกอบการอยูใ่นดนิของรฐัสมาชกิของหน่วยงานก�ากบัดแูลนัน้ 
หรือผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่มีถิ่นพ�านักในดินแดนของรัฐสมาชิกของ
หน่วยงานก�ากบัดแูลนัน้ หรอืเนือ่งจากมผีูย้ืน่ค�าร้องมาทีห่น่วยงานก�ากบั
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ดูแล และยังรวมถึงเมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลท่ีมิได้มีถ่ินพ�านักอยู่ในรัฐ
สมาชิกดังกล่าวได้ยื่นค�าร้อง ที่หน่วยงานก�ากับดูแลที่รับค�าร้องควรเป็น
หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน คณะกรรมการควรสามารถ
ออกแนวทางว่าด้วยเกณฑ์ที่จะน�ามาใช้พิจารณาร่วมเพื่อชี้ชัดว่าการ
ประมวลผลที่เป็นประเด็นนั้นส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลในรัฐสมาชิกมากกว่าหนึ่งรัฐหรือไม่ และข้อโต้แย้งในประเด็น                
ดงักล่าวโดยตรงและมเีหตผุลสนบัสนนุประกอบด้วยสิง่ใดบ้าง โดยอยูใ่น
ขอบเขตของภารกจิในการออกแนวทางว่าด้วยประเดน็ปัญหาใด ๆ  กต็าม
ซึ่งครอบคลุมการบังคับใช้ข้อก�าหนดนี้

(125) หน่วยงานก�ากับดูแลหลักควรมีอ�านาจในการรับเอาการ
วินิจฉัยที่มีผลผูกพันในประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรการในการบังคับใช้
อ�านาจที่ให้ไว้โดยสอดคล้องกับข้อก�าหนดนี้ไปปฏิบัติ หน่วยงานก�ากับ
ดแูลทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะหน่วยงานก�ากบัดแูลหลักควรมส่ีวนเกีย่วข้อง
และประสานงานกบัหน่วยงานก�ากับดแูลอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการ
วนิจิฉยั เมือ่การวินจิฉยัเป็นไปในทางท่ีปฏเิสธค�าร้องของผูถ้กูประมวลผล
ข้อมลูไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน หน่วยงานก�ากบัดแูลทีร่บัค�าร้องดงักล่าว
ควรรับการวินิจฉัยนั้นไปปฏิบัติ

(126) การวินิจฉยัควรเป็นการตกลงร่วมกนัโดยหน่วยงานก�ากบั
ดูแลหลักและหน่วยงานก�ากับดูแลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและควรมุ่งไปยัง
สถานประกอบการหลักหรือสถานประกอบการหนึ่งเดียวของผู้ควบคุม
หรอืผูป้ระมวลผลและมผีลผกูพนักบัผูค้วบคมุและผูป้ระมวลผล ผู้ควบคมุ
หรือผู้ประมวลผลควรใช้มาตรการที่จ�าเป็นเพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดนีแ้ละการน�าการวนิจิฉยัท่ีหน่วยงานก�ากบัดแูลหลกัได้แจ้ง
ไปยงัทีท่�าการหลักของผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง
กับการประมวลผลในสหภาพไปปฏิบัติ
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(127) หน่วยงานก�ากับดูแลแต่ละหน่วยงานท่ีมิได้ปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นหน่วยงานก�ากับดูแลหลักควรมีอ�านาจในการจัดการกับกรณีท่ี                   
เกิดขึ้นในเขตความรับผิดชอบของตน เมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล               
ตัง้อยูใ่นรฐัสมาชกิมากกว่าหนึง่รฐั แต่ประเดน็ส�าคญัของการประมวลผล
ในกรณีทีเ่ฉพาะเจาะจงลงไปนัน้เกีย่วข้องกบัการประมวลผลทีด่�าเนนิการ
ในรฐัสมาชกิรฐัเดยีวเท่านัน้และมส่ีวนเกีย่วข้องกบัผูถ้กูประมวลผลข้อมูล
ในรฐัสมาชิกรฐัเดยีวเท่านัน้ ตวัอย่างเช่น เมือ่ประเดน็ส�าคญัเก่ียวข้องกบั
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในบริบทของการจ้างงานที่
เฉพาะเจาะจงในรฐัสมาชกิรฐัหนึง่ ในกรณดีงักล่าว หน่วยงานก�ากบัดูแล
ควรแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานก�ากับดูแลหลักเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
โดยไม่ล่าช้า หลงัจากได้รบัแจ้งข้อมลูแล้วหน่วยงานก�ากบัดแูลควรวนิจิฉยั
ให้การด�าเนินการจัดการกับกรณีดังกล่าวตามบทบัญญัติว่าด้วยความ 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลหลักและหน่วยงานก�ากับดูแลอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (“กลไกการด�าเนินการในจุดเดียว”) หรือหน่วยงานก�ากับ
ดูแลที่แจ้งข้อมูลมาควรจัดการกับกรณีที่เกิดขึ้นในเขตความรับผิดชอบ

ของตน เมื่อหน่วยงานก�ากับดูแลหลักวินิจฉัยถึงการจัดการกับกรณี                  
น้ัน ๆ แล้ว ควรพิจารณาโดยละเอียดว่ามีสถานประกอบการใดของ                     
ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลอยู่ในรัฐสมาชิกที่ตั้งหน่วยงานก�ากับดูแล                   
ที่แจ้งข้อมูลมาหรือไม่เพื่อรับประกันถึงการบังคับใช้การวินิจฉัยซ่ึง
เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ               
เมื่อหน่วยงานก�ากับดูแลหลักวินิจฉัยว่าจะจัดการกับกรณีดังกล่าว                 
หน่วยงานก�ากับดูแลท่ีแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานก�ากับดูแลหลัก
ควรมโีอกาสส่งร่างค�าวนิจิฉยัทีห่น่วยงานก�ากบัดแูลควรพจิารณาร่วมด้วย
โดยละเอียดที่สุดเมื่อจัดเตรียมร่างการวินิจฉัยส�าหรับกลไกการด�าเนิน
การในจุดเดียว
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(128) กฎว่าด้วยหน่วยงานก�ากับดูแลหลักและกลไกการ                    
ด�าเนนิการในจดุเดยีวไม่ควรบงัคบัใช้เมือ่การประมวลผลด�าเนนิการโดย
หน่วยงานสาธารณะทีม่อี�านาจหรอืหน่วยงานเอกชนทีด่�าเนนิการไปเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ในกรณีดังกล่าวมีเพียงหน่วยงานก�ากับดูแลที่มี
อ�านาจหน่วยงานเดยีวทีใ่ช้อ�านาจทีไ่ด้รบัมอบหมายโดยสอดคล้องคล้อง
กบัข้อก�าหนดนีไ้ด้ควรเป็นหน่วยงานก�ากบัดแูลในรัฐสมาชกิทีห่น่วยงาน
สาธารณะหรือหน่วยงานเอกชนนั้นตั้งอยู่

(129) เพือ่รบัประกันถงึการตรวจตราและการบงัคบัข้อก�าหนดน้ี
อย่างเป็นมาตรฐานเดยีวทัว่ทัง้สหภาพ หน่วยงานก�ากบัดูแลในรัฐสมาชกิ
แต่ละรฐัควรมภีารกจิและอ�านาจบงัคบัเช่นเดยีวกนั อนัรวมถึงอ�านาจใน
การสบืสวน อ�านาจในการแก้ไขความผดิและใช้การบงัคบั อ�านาจในการ
อนุญาตและและให้ค�าปรึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของค�าร้องจาก
บุคคลธรรมดา และอ�านาจในการน�าการละเมิดข้อก�าหนดนี้เข้าสู่การ
พิจารณาของหน่วยงานทีมีอ�านาจตุลาการและเข้าร่วมในกระบวนทาง
กฎหมายโดยไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่ออ�านาจของหน่วยงานอัยการภายใต้
กฎหมายของรฐัสมาชกิ อ�านาจดงักล่าวควรรวมเอาอ�านาจในการก�าหนด
บังคับขอบเขตในการประมวลผลทั้งชั่วคราวและโดยสมบูรณ์อันรวมถึง
การห้ามประมวลผล รัฐสมาชิกอาจระบุภารกิจอื่น ๆ  ที่เฉพาะเจาะจงลง
ไปซึง่สมัพนัธ์กบัการคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้ข้อก�าหนดนี ้อ�านาจ
ของหน่วยงานก�ากับดูแลควรถูกใช้โดยสอดคล้องกับการคุ้มครองใน
กระบวนการตามสมควรดังท่ีระบุไว้ในกฎหมายของสหภาพและรัฐ
สมาชิกอย่างเป็นกลาง เป็นธรรมและในภายระยะเวลาที่เหมาะสม โดย
เฉพาะอย่างยิง่มาตรการแต่ละมาตรการควรเป็นไปตามสมควร ด้วยความ
จ�าเป็นและได้ส่วนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดนี้ โดยพิจารณาร่วมกับพฤติการณ์ของแต่ละกรณีโดยละเอียด 
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เคารพสิทธิของทุกบุคคลในการแสดงความเห็นก่อนที่มาตรการใด ๆ ที่
อาจส่งผลกระทบในทางร้ายต่อตนจะถูกน�าไปด�าเนินการและหลีกเล่ียง
ค่าใช้จ่ายที่เกินจ�าเป็นและความไม่สะดวกเกินควรส�าหรับบุคคลที่
เกีย่วข้อง อ�านาจสบืสวนในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการเข้าถงึสิง่ปลกูสร้าง
ควรถูกใช้โดยสอดคล้องกับเงื่อนไขจ�าเป็นเฉพาะที่ถูกระบุโดยกฎหมาย
วธิพิีจารณาความของรฐัสมาชกิ ดงัเช่นเงือ่นไขจ�าเป็นในการได้มาซึง่การ
อนุญาตโดยหน่วยงานยุติธรรมก่อนการด�าเนินการ แต่ละมาตรการที่มี
ผลผกูพนัตามกฎหมายของหน่วยงานก�ากับดแูลควรเป็นลายลักษณ์อกัษร 
ชัดเจน และไม่ก�ากวม บ่งชี้ถึงหน่วยงานที่ออกมาตรการดังกล่าวออกมา 
วันที่ออกมาตรการ มีลายมือชื่อของหัวหน้าหรือสมาชิกของหน่วยงาน
ก�ากับดูแลที่ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการโดยหัวหน้าหน่วยงาน ให้เหตุผล
ส�าหรับมาตรการนั้น ๆ และอ้างถึงสิทธิในการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 
กรณนีีไ้ม่ควรกนัเงือ่นไขจ�าเป็นเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุว้ในกฎหมายพิจารณา
ความของรัฐสมาชิกออกไป การรับเอาการวินิจฉัยที่มีผลผูกพันตาม
กฎหมายมาบงัคับใช้นัน้สือ่ได้ว่าการรบัเอาการวินจิฉยัดงักล่าวอาจท�าให้
เกิดการทบทวนทางด้านกระบวนการยุติธรรมในรัฐสมาชิกที่หน่วยงาน
ก�ากับดูแลรับเอาการวินิจฉัยนั้นมาปฏิบัติ

(130) เมื่อหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีได้รับค�าร้องมิใช่หน่วยงาน
ก�ากบัดแูลหลกั หน่วยงานก�ากบัดแูลหลกัควรร่วมมอืกบัหน่วยงานก�ากบั
ดูแลที่รับค�าร้องอย่างใกล้ชิดโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยความ 

ร่วมมือและความเป็นมาตรฐานเดียวท่ีให้ไว้ในข้อก�าหนดนี้ ในกรณี                    
ดังกล่าว เมื่อหน่วยงานก�ากับดูแลหลักน�ามาตรการที่เจตนาให้มีผลทาง
กฎหมายมาด�าเนินการ ซึ่งรวมถึงการก�าหนดบังคับค่าปรับทางปกครอง
แล้ว ควรพจิารณาโดยละเอยีดอย่างถงึทีส่ดุถงึจดุยนืของหน่วยงานก�ากบั
ดูแลที่รับค�าร้องและเป็นหน่วยงานก�ากับดูแลท่ียังคงควรจะมีอ�านาจ
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หน้าทีใ่นการด�าเนนิการสืบสวนใด ๆ  กต็ามในดินแดนของรัฐสมาชกิของ
ตนโดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่มีอ�านาจ

(131) เมื่อมีหน ่วยงานก�ากับดูแลอื่นที่ควรปฏิบั ติหน ้า ท่ี                      
หน่วยงานก�ากับดูแลหลักส�าหรับกิจกรรมการประมวลผลของผู้ควบคุม
หรอืผูป้ระมวลผล แต่มปีระเดน็ส�าคญัทีม่นี�า้หนกัในค�าร้องหรอืการละเมดิ
ที่อาจเป็นไปได้เก่ียวข้องกับกิจกรรมการประมวลผลของผู้ควบคุมหรือ            
ผูป้ระมวลผลในรัฐสมาชกิทีม่กีารยืน่ค�าร้องหรือการตรวจพบการละเมดิ
ที่อาจเป็นไปได้และประเด็นดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง หรือไม่มี
แนวโน้มจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในรัฐสมาชิก
รฐัอืน่ หน่วยงานก�ากบัดแูลท่ีรบัค�าร้องหรอืตรวจพบหรอืได้รบัแจ้งข้อมูล
โดยวิธีการอื่นใดถึงสถานการณ์ที่ยังผลให้เกิดการละเมิดข้อก�าหนดนี้ที่

อาจเกิดขึ้นได้ควรหาวิธีระงับข้อพิพาทโดยการตกลงระหว่างกันกับ                     
ผูค้วบคมุ และหากการระงบัข้อพพิาทไม่เป็นผลแล้วจึงใช้อ�านาจทัง้หมด
ที่มี ในกรณีนี้ควรรวมถึงการประมวลผลซึ่งถูกระบุเฉพาะเจาะจงลงไปที่
ด�าเนินการในดินแดนของรัฐสมาชิกท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลหรืออยู่ใน
ประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกบัผูถ้กูประมวลผลข้อมลูในดินแดนของรัฐสมาชกินัน้ 
การประมวลผลทีด่�าเนนิการในบรบิทของการเสนอสนิค้าหรอืบรกิารทีม่ี
เป้าหมายเจาะจงไปยังผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในรัฐสมาชิกที่หน่วยงาน
ก�ากับดูแลตั้งอยู่ หรือการประมวลผลที่จ�าเป็นต้องได้รับการประเมิน

สถานการณ์โดยพิจารณาโดยละเอียดถึงพันธกรณีตามกฎหมายของ              
รัฐสมาชิก

(132) กิจกรรมส่งเสริมการตระหนักรู้โดยหน่วยงานก�ากับดูแล
ทีมุ่่งไปยงัสาธารณะควรรวมเอามาตรการเฉพาะทีเ่น้นไปทีผู่ค้วบคุมหรอื
ผู้ประมวลผล อันรวมถึงกิจการขนาดจุลภาค ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการศึกษา



76

GDPR ฉบับภาษาไทย

(133) หน่วยงานก�ากับดูแลควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ปฏบิตัภิารกจิและให้ความช่วยเหลอืระหว่างกนัอนัเป็นไปเพือ่รับประกนั
การบังคับใช้และบังคับข้อก�าหนดนี้ในตลาดภายในสหภาพ หน่วยงาน
ก�ากับดูแลท่ีขอความช่วยเหลือระหว่างกันอาจรับเอามาตรการชั่วคราว
มาปฏิบัติหากไม่มีการตอบสนองต่อค�าขอส�าหรับการช่วยเหลือ                 
ระหว่างกันภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับค�าขอดังกล่าวจากหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอื่น

(134) หน่วยงานก�ากับดูแลแต่ละแห่งควรเข้าร่วมในปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานก�ากับดูแลอื่น ๆ  ตามสมควร หน่วยงานก�ากับดูแลที่ได้
รับค�าขอควรมีพันธกรณีในการตอบสนองต่อค�าขอภายในระยะเวลาที่
ก�าหนดไว้

(135) เพื่อรับประกันว่าการบังคับใช้ข้อก�าหนดนี้อย่างเป็น
มาตรฐานเดียวทั่วทั้งสหภาพ ควรจัดตั้งกลไกความเป็นมาตรฐานเดียว
ส�าหรับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแล กลไกดังกล่าวอาจ
บังคับใช้เป็นการเฉพาะเมื่อหน่วยงานก�ากับดูแลหน่วยงานใดหน่วยงาน
หน่ึงเจตนาจะรบัเอามาตรการทีม่เีจตนาให้มผีลทางกฎหมายในประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการประมวลผลที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลในจ�านวนที่มากอย่างเห็นได้ชัดในรัฐสมาชิกหลายรัฐ 
กลไกดังกล่าวควรบงัคับใช้เม่ือหน่วยงานก�ากับดแูลใด ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องหรอื
คณะกรรมาธิการขอให้ประเด็นดังกล่าวถูกจัดการในกลไกความเป็น
มาตรฐานเดียว กลไกดังกล่าวไม่ควรส่งผลเสียใด ๆ ต่อมาตรการใด ๆ 
กต็ามทีค่ณะกรรมาธกิารอาจน�ามาใช้เพือ่ใช้อ�านาจภายใต้สนธสัิญญาว่า
ด้วยการท�าหน้าที่ของสหภาพยุโรป

(136) ในการบังคับใช้กลไกความเป็นมาตรฐานเดียว คณะ
กรรมการควรออกความเห็นหากเสียงสมาชิกส่วนใหญ่วินิจฉัยให้เป็นไป
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ตามนั้นหรือหากถูกขอให้เป็นไปตามน้ันโดยหน่วยงานก�ากับดูแลที่
เก่ียวข้องหรอืคณะกรรมาธกิารภายในระยะเวลาทีก่�าหนดไว้อย่างแน่ชัด 
คณะกรรมการควรได้รบัการส่งเสรมิให้มอี�านาจในการในการรับเอาการ
วินิจฉัยที่มีผลผูกพันตามกฎหมายมาบังคับใช้เม่ือมีข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการควรออก
การวินิจฉัยที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในกรณีท่ีถูกระบุเจาะจงอย่าง
ชัดเจนด้วยหลักการเสียงข้างมากสองในสาม เมื่อเกิดทัศนะที่ขัดแย้งกัน
ขึน้ระหว่างหน่วยงานก�ากบัดแูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลไกความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องว่าด้วย
คณุลกัษณะในตวัเองของกรณนีัน้ ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ว่าเป็นการละเมิด
ข้อก�าหนดนี้หรือไม่

(137) อาจมีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ               
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออันตรายท่ีมีอยู่ส่งผล
ให้การบังคับสิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลถูกขัดขวางเป็นอย่างมาก             
ดังนั้นหน่วยงานก�ากับดูแลจึงควรสามารถรับเอามาตรการชั่วคราวท่ีถูก
พจิารณาแล้วว่าเหมาะสมในกรณดีงักล่าวมาด�าเนนิการในดนิแดนของตน
โดยมีผลสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ถูกก�าหนดไว้อย่างเจาะจงซึ่งไม่ควรเกิน 
สามเดือน

(138) การบังคับใช้กลไกดังกล่าวควรมีเงื่อนไขส�าหรับความ  
ชอบด้วยกฎหมายของมาตรการที่มีเจตนาให้เกิดผลทางกฎหมายโดย
หน่วยงานก�ากับดูแลในกรณีที่การบังคับใช้นั้นปฏิเสธไม่ได้ ในกรณีอื่น ๆ  
ทีมี่ผลข้ามพรมแดน กลไกความร่วมมอืควรระหว่างหน่วยงานก�ากบัดแูล
หลักกับหน่วยงานก�ากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควรควรถูกบังคับใช้และ
ความช่วยเหลือระหว่างกันและปฏิบัติการร่วมอาจด�าเนินการระหว่าง
หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องตามหลักความร่วมมือทวิภาคีหรือ
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พหุภาคีโดยที่ไม่เป็นเงื่อนไขในการน�ากลไกความเป็นมาตรฐานเดียวมา
บังคับใช้

(139) เพือ่ส่งเสรมิการบงัคบัใช้ข้อก�าหนดนีอ้ย่างเป็นมาตรฐาน
เดยีว คณะกรรมการควรถกูจัดตัง้ขึน้เป็นหน่วยงานอสิระภายในสหภาพ 
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของคณะกรรมการ คณะกรรมการควรมีสภาพ
บคุคลทางกฎหมาย ผูแ้ทนคณะกรรมการควรเป็นประธานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการดังกล่าวควรแทนท่ีคณะท�างานว่าด้วยการคุ ้มครอง
ปัจเจกบคุคลในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการประมวลผลข้อมลูทีจ่ดัตัง้ตาม
ค�าสั่ง 95/46/EC คณะกรรมการควรประกอบขึ้นจากหัวหน้าหน่วยงาน
ก�ากบัดแูลของรฐัสมาชกิแต่ละรฐั และทีป่รกึษาการคุม้ครองข้อมลูยโุรป
หรอืตวัแทนของหน่วยงานนัน้ ๆ  คณะกรรมาธกิารควรเข้าร่วมในกจิกรรม
ของคณะกรรมการโดยไม่มีสิทธิออกเสียงเป็นการเฉพาะ และที่ปรึกษา
การคุ ้มครองข้อมูลยุโรปควรมีสิทธิออกเสียงเป็นการเฉพาะ คณะ
กรรมการควรมีส่วนช่วยเหลือในกลไกความเป็นมาตรฐานเดียวอันรวม
ไปถงึการแนะน�าคณะกรรมาธกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่ระดับการคุม้ครอง
ข้อมูลในประเทศที่สามหรือองค์การระหว่างประเทศและส่งเสริมความ
ร่วมมือของหน่วยงานก�ากบัดูแลท่ัวท้ังสหภาพ คณะกรรมการควรปฏบิติั
หน้าที่อย่างเป็นอิสระเมื่อด�าเนินการภารกิจต่าง ๆ

(140) คณะกรรมการควรได้รบัความช่วยเหลอืจากกองเลขานุการ
ท่ีปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลยุโรปจัดหามาให้ เจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษา             
การคุ้มครองข้อมูลยุโรปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการภารกิจ           
ภายใต้การชี้น�าและรายงานผลต่อประธานกรรมการเท่านั้น

(141) ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลทุกคนควรมีสิทธิในการยื่นค�าร้อง
ต่อหน่วยงานก�ากับดูแลเพียงหน่วยงานเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐ
สมาชกิทีเ่ป็นถิน่พ�านกัของผูถ้กูประมวลผลข้อมลู และสิทธใินการเยยีวยา
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ทีมี่ประสทิธิภาพตามกฎหมายทีส่อดคล้องกบัข้อ 47 ในกฎบตัรหากผูถ้กู
ประมวลผลข้อมลูพจิารณาแล้วว่าสทิธต่ิาง ๆ  ของตนภายใต้ข้อก�าหนดนี้
ถกูละเมดิ หรอืเมือ่หน่วยงานก�ากบัดแูลมไิด้ตอบสนองต่อค�าร้อง ปฏเิสธ
หรือยกค�าร้องไม่ว่าจะบางส่วนหรือท้ังหมด หรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 
การปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวจ�าเป็นต่อการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้กูประมวลผล
ข้อมลู การสบืสวนทีเ่กิดขึน้หลงัจากมกีารร้องเรียนควรด�าเนนิการโดยอยู่
ภายใต้การตรวจสอบของกระบวนการยตุธิรรมโดยมขีอบเขตตามสมควร
ในแต่ละกรณี หน่วยงานก�ากับดูแลควรแจ้งข้อมูลว่าด้วยความคืบหน้า
และผลในแต่ละกรณีต่อผูถู้กประมวลผลข้อมลูภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
หากจ�าเป็นต้องมกีารสบืสวนเพิม่เตมิจากนัน้หรอืประสานงานกบัหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอื่น ควรให้ข้อมูลในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนั้น
แก่ผูถ้กูประมวลผลข้อมลู หน่วยงานก�ากบัดแูลแต่ละแห่งควรมมีาตรการ
เช่นการจัดเตรียมให้การยื่นค�าร้องสามารถท�าได้โดยสมบูรณ์โดยวิธีการ
อเิลก็ทรอนกิส์โดยไม่กดีกนัวธิกีารสือ่สารอืน่ ๆ  เพ่ือให้การยืน่ค�าร้องเป็น
ไปโดยง่าย

(142) เมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลพิจารณาแล้วว่าสิทธิของตน
ตามข้อก�าหนดนีถู้กละเมิด ผูถู้กประมวลผลข้อมลูควรมสีทิธใิห้อาณติักบั
หน่วยงานไม่แสวงหาผลก�าไร องค์กร หรือสมาคมท่ีถูกจัดต้ังข้ึนโดย
สอดคล้องกับกฎหมายของรฐัสมาชกิซึง่มวีตัถปุระสงค์ในการก่อตัง้ว่าเป็น
ไปเพือ่ประโยชน์สาธารณะและปฏบิติังานในด้านของการคุม้ครองข้อมลู
ส่วนบุคคล ยื่นค�าร้องในนามของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลต่อหน่วยงาน

ก�ากับดูแล ใช้สิทธิในการเยียวยาตามกระบวนการยุติธรรมในนามของ             
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือใช้สิทธิในการรับสินไหมทดแทนในนามของ           
ผูถ้กูประมวลผลข้อมลูหากมกี�าหนดไว้ในกฎหมายของรฐัสมาชกิ รฐัสมาชกิ
อาจก�าหนดให้หน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมดังกล่าวมีสิทธิในการยื่น



80

GDPR ฉบับภาษาไทย

ค�าร้องในรัฐสมาชิกโดยเป็นอิสระจากอาณัติของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
และมสีทิธใินการเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพตามกระบวนการยติุธรรมเมือ่
มเีหตอุนัควรทีจ่ะพจิารณาได้ว่าสทิธขิองผูถู้กประมวลผลข้อมลูถกูละเมดิ
โดยเป็นผลจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเมิดข้อก�าหนดนี้ 
หน่วยงาน องค์กรหรอืสมาคมดงักล่าวอาจไม่ได้รบัอนญุาตให้เรยีกสนิไหม
ทดแทนในนามของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูโดยเป็นอสิระจากอาณตัขิองผู้
ถูกประมวลผลข้อมูล

(143) บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลใด ๆ  กต็ามมสิีทธดิ�าเนนิการ
ทางกฎหมายโดยอาศยัอ�านาจศาลสถติยตุธิรรมแห่งยโุรปให้เพือ่ให้ยกเลกิ
ค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการภายใต้เงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในข้อ 263 ของสนธิ
สัญญาว่าด้วยการท�าหน้าท่ีของสหภาพยุโรป หน่วยงานก�ากับดูแลที่
เกี่ยวข้องในฐานะของผู้ที่ได้รับผลจากการวินิจฉัยดังกล่าวโดยตรงที่
ต้องการคัดค้านการวินิจฉัยเหล่าน้ันจ�าเป็นต้องด�าเนินการทางกฎหมาย
ภายในสองเดอืนหลงัจากได้รบัแจ้งถึงการวนิจิฉยัเหล่านัน้ โดยสอดคล้อง
กับข้อ 263 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�าหน้าที่ของสหภาพยุโรป เมื่อ
การวินิจฉัยของคณะกรรมการเกี่ยวข้องกับผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล หรือ
ผู้ยื่นค�าร้องโดยตรงและเฉพาะเป็นรายไป ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล หรือ
ผูย้ืน่ค�าร้องอาจด�าเนนิการให้ลบล้างการวินจิฉยัดงักล่าวภายในสองเดอืน
นับต้ังแต่การเผยแพร่การวินิจฉัยลงในเว็บไซต์ของคณะกรรมการโดย
สอดคล้องกับข้อ 263 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�าหน้าที่ของสหภาพ

ยุโรป บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่ละบุคคลมีสิทธิในการเยียวยา                    
ที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการยุติธรรมโดยการพิจารณาคดีของศาล
ท่ีมีอ�านาจรับผิดชอบในชาตินั้น ๆ ต่อการวินิจฉัยของหน่วยงานก�ากับ
ดูแลที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยจะต้อง
ไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อสิทธิในการด�าเนินการเพื่อลบล้างการวินิจฉัย              



81

Privacy Thailand

ภายใต้ข้อ 263 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�าหน้าที่ของสหภาพยุโรป 
การวินิจฉัยดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการใช้อ�านาจสืบสวน 
แก้ไขความผิดและอนุญาตโดยหน่วยงานก�ากับดูแลหรือการยกหรือ
ปฏิเสธค�าร ้อง อย ่างไรก็ดี สิทธิในการเยียวยาทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพนั้นไม่รวมไปถึงมาตรการที่ด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับ
ดูแลที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย เช่น ความเห็นหรือค�าแนะน�าที่ให้โดย
หน่วยงานก�ากับดูแล กระบวนการทางกฎหมายต่อหน่วยงานก�ากับดูแล
ต้องน�าเข้าสู่กระบวนการศาลในรัฐสมาชิกที่หน่วยงานก�ากับดูแลต้ังอยู่
และจัดท�าโดยสอดคล้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของรัฐสมาชิกนั้น 
ศาลในกรณีดังกล่าวควรมอี�านาจเตม็ในการพจิารณาคดี ซ่ึงรวมถงึอ�านาจ
ศาลในการพิจารณาไต่สวนปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรงในกระบวนการศาล

เมื่อหน่วยงานก�ากับดูแลยกหรือปฏิเสธค�าร้อง ผู้ร้องเรียนอาจ
น�าการด�าเนินการทางกฎหมายเข้าสู ่กระบวนการศาลในรัฐสมาชิก
เดยีวกนั ในบรบิทของการเยยีวยาตามกระบวนการยติุธรรมท่ีสัมพันธ์กบั
การบงัคับใช้ข้อก�าหนดนี ้ศาลในระดบัชาตทิีพ่จิารณาการวนิจิฉยัว่าด้วย
ประเด็นปัญหาที่จ�าเป็นต่อการเปิดทางให้ศาลสามารถตัดสินได้อาจขอ 
หรือในกรณีที่บัญญัติไว้ในข้อ 267 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�าหน้าที่
ของสหภาพยุโรปแล้วก็จ�าเป็นต้องขอให้ศาลสถิตยุติธรรมแห่งยุโรปให้มี
ค�าวินิจฉัยเบื้องต้นว่าด้วยการตีความกฎหมายของสหภาพ ซึ่งรวมถึงข้อ
ก�าหนดนี้ นอกเหนือไปจากนั้น เมื่อการวินิจฉัยของหน่วยงานก�ากับดูแล
ที่น�าการวินิจฉัยของคณะกรรมการไปปฏิบัติถูกโต้แย้งในกระบวนการ
ศาลในระดับชาติและความสมบูรณ์ตามกฎหมายของการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการได้กลายเป็นประเด็นข้ึนมา ศาลดังกล่าวในระดับชาติจะ
ไม่มีอ�านาจในการประกาศว่าการวินิจฉัยของคณะกรรมการไม่มีความ
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สมบูรณ์ตามกฎหมายแต่จะต้องส่งประเด็นปัญหาว่าด้วยความสมบูรณ์
ตามกฎหมายดงักล่าวไปยงัศาลสถติยตุธิรรมแห่งยโุรปโดยสอดคล้องกบั
ข้อ 267 ของของสนธิสัญญาว่าด้วยการท�าหน้าที่ของสหภาพยุโรปดังที่
ถูกตคีวามโดยศาลสถติยตุธิรรมแห่งยโุรป เมือ่ศาลพจิารณาว่าการวนิจิฉัย
ดังกล่าวสมบูรณ์ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี ศาลในระดับชาติอาจไม่ส่ง
ประเด็นปัญหาว่าด้วยความสมบูรณ์ตามกฎหมายของการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตามค�าขอของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีโอกาส
ด�าเนินการเพื่อลบล้างการวินิจฉัยดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคล
ดงักล่าวเก่ียวข้องกับการวนิจิฉยันัน้โดยตรงและเฉพาะราย แต่มไิด้ด�าเนนิ
การดังกล่าวให้เสร็จสิ้นรายในระยะเวลาที่ให้ไว้ในมาตรา 263 ของสนธิ
สัญญาว่าด้วยการท�าหน้าที่ของสหภาพยุโรป

(144) เม่ือศาลท่ีถูกอายัดการด�าเนินการพิจารณาคดีต่อการ
วินิจฉัยของหน่วยงานก�ากับดูแลมีเหตุให้เช่ือได้ว่ามีการด�าเนินการ
พิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเดียวกัน เช่น ประเด็นหลัก
เดียวกันโดยที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลรายเดียวกัน หรือ
มีเหตุในการด�าเนินการเดียวกัน ถูกน�าเข้าสู่ศาลที่มีอ�านาจพิจารณาคดี
ในรัฐอื่น ศาลที่ถูกอายัดการด�าเนินการพิจารณาคดีควรติดต่อศาลใน 
รัฐสมาชิกอื่นดังกล่าวเพ่ือยืนยันถึงการมีอยู ่ของการพิจารณาคดีที ่
สัมพันธ์กัน หากการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวอยู ่ในระหว่าง
กระบวนการพจิารณาในศาลในรฐัสมาชกิรฐัอืน่ ศาลใด ๆ  นอกเหนอืจาก
ศาลทีเ่ป็นฝ่ายรบัพจิารณาคดเีป็นศาลแรกอาจยงัคงด�าเนนิการพจิารณา
คดีต่อได้ หรืออาจปฏิเสธอ�านาจศาลโดยร้องขอจากผู้คู่ความ เพื่อให้             
เป็นประโยชน์แก่ศาลท่ีรับพิจารณาคดีเป็นศาลแรกหากศาลดังกล่าว                 
มีอ�านาจเหนือการพิจารณาคดีที่เป็นประเด็น และกฎหมายอนุญาตให้
ควบรวมคดใีนการพจิารณาคดทีีส่มัพนัธ์กนัดงักล่าว  การพจิารณาคดจีะ
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ถูกถือว่าสัมพันธ์กันเมื่อการพิจารณคดีเหล่านั้นเชื่อมโยงอย่างมากใน
ระดับท่ีเป็นการเหมาะสมส�าหรับการไต่สวนและตัดสินการพิจารณา             
ร่วมกันซึง่เป็นไปเพือ่เลีย่งความเสีย่งจากการตดัสนิทีไ่ม่เป็นไปในทศิทาง
เดียวกันอันเป็นผลจากการพิจารณาคดีแยกกัน

(145) ส�าหรับการพิจารณาคดีกับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล             
เจ้าทุกข์ควรมีตัวเลือกในการด�าเนินการทางกฎหมายว่าจะน�าคดีเข้าสู่
การพจิารณาของศาลในรฐัท่ีผูค้วบคุมหรอืผูป้ระมวลผลมสีถานประกอบ
การอยู่หรือรัฐที่เป็นถิ่นพ�านักของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล เว้นแต่ว่า                   
ผูค้วบคมุเป็นหน่วยงานสาธารณะทีม่อี�านาจของรัฐสมาชกิทีป่ฏบิตัหิน้าที่
ใช้อ�านาจสาธารณะของตน

(146) ผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลควรชดเชยความเสยีหายใด ๆ  
ที่บุคคลหนึ่ง ๆ อาจได้รับโดยเป็นผลจากการประมวลผลที่ละเมิดข้อ
ก�าหนดนี ้ผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลควรได้รบัการยกเว้นจากการรับผิด
หากพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีส่วนรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามต่อความ
เสียหาย แนวคิดว่าด้วยความเสียหายควรถูกตีความอย่างกว้างอันเนื่อง
มาจากค�าตดัสนิของศาลสถิตยุติธรรมแห่งยุโรป โดยให้เป็นในแนวทางที่
สะท้อนถงึจดุมุง่หมายของข้อก�าหนดนีอ้ย่างเตม็ที ่กรณดัีงกล่าวนีจ้ะต้อง
ไม่ส่งผลเสยีใด ๆ  ต่อการอ้างสทิธเิรยีกร้องจากความเสยีหายทีส่บืเนือ่งจาก
การละเมดิกฎอืน่ ๆ  ในกฎหมายของสหภาพหรอืรฐัสมาชกิ การประมวล
ผลที่ละเมิดข้อก�าหนดนี้รวมถึงการประมวลผลท่ีละเมิดบทบัญญัติวิธี
ปฏิบัติและบทบัญญัติมอบอ�านาจที่ถูกรับมาบังคับใช้โดยสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดนีแ้ละกฎหมายของรฐัสมาชกิทีร่ะบเุจาะจงถงึกฎต่าง ๆ  ในข้อ
ก�าหนดนี้ ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลควรได้รับการชดเชยอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพส�าหรับความเสียหายท่ีได้รับ เมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
หลายรายผลมีส่วนเกี่ยวข้องในการประมวลผลเดียวกัน ผู้ควบคุมหรือผู้
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ประมวลผลแต่ละรายจะต้องถูกถือว่ามีภาระรับผิดต่อความเสียหาย
ท้ังหมด อย่างไรก็ดีเมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาคดีเดียวกันร่วมกันโดยเป็นไปตามกฎหมายของรัฐสมาชิกแล้ว 
การชดเชยอาจถกูจดัส่วนตามความรบัผดิชอบของผูค้วบคมุและผูป้ระมวล
ผลแต่ละรายส�าหรบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยมเีงือ่นไขว่าได้รับประกนั
ถึงการชดเชยอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
ท่ีได้รบัความเสยีหายนัน้แล้ว ผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลใด ๆ  กต็ามทีไ่ด้
จ่ายค่าชดเชยอย่างเตม็ทีแ่ล้วอาจเริม่ด�าเนนิการทางกฎหมายในภายหลัง
เพือ่ไล่เบีย้จากผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลรายอ่ืนท่ีมส่ีวนเกีย่วของในการ
ประมวลผลเดียวกันได้

(147) เมื่อมีกฎที่ระบุเฉพาะว่าด้วยเขตอ�านาจศาลบัญญัติไว้ใน
ข้อก�าหนดน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเด็นของกระบวนการพจิารณาคดี
เพื่อผลในการเยียวยาตามกระบวนการยุติธรรมอันรวมถึงการชดเชยที่มี
ต่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล กฎว่าด้วยเขตอ�านาจศาลทั่วไป เช่น                  
ในข้อก�าหนดที่ EU 1215/2012 ของสภายุโรปและท่ีประชุมยุโรป13             
ไม่ควรมีผลเสียใด ๆ ต่อการบังคับใช้กฎเฉพาะดังกล่าว

(148) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบังคับใช้กฎตาม                 
ข้อก�าหนดนี้ โทษต่าง ๆ อันรวมถึงค่าปรับทางปกครองควรถูกก�าหนด
บงัคบักับการละเมิดข้อก�าหนดนีไ้ม่ว่าจะในกรณใีด ๆ  ก็ตาม โดยเพ่ิมเตมิ
จากหรือแทนที่มาตรการตามสมควรที่หน่วยงานก�ากับดูแลได้ก�าหนด
บังคับไว้ ในกรณีของการละเมิดเล็กน้อยหรือหากค่าปรับที่มีแนวโน้มจะ
น�ามาก�าหนดบังคับน้ันอาจก่อให้เกิดภาระเกินสมควรกับบุคคลธรรมดา 

13 Regulation (EU) No. 1215/2012 of the European Parliament and of the 
Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and 
enforcement of judgement in civil and commercial matters (OJ L 351, 
20.12.2012, p.1).
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อาจใช้การตักเตือนแทนการปรับ อย่างไรก็ดีควรค�านึงถึงลักษณะ           
ความรนุแรงและระยะเวลาของการละเมดิ ลกัษณะเฉพาะทีแ่สดงเจตนา
ของการละเมิด การด�าเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายที่ได้รับ ระดับ
ความรับผิดชอบหรือการล่วงละเมิดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง วธิกีารท่ีท�าให้หน่วยงานก�ากับดแูลรบัรูถ้งึการละเมิด การปฏบัิติ
ตามมาตรการในค�าสั่งที่มีต่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล การยึดถือแนว
ปฏิบัติและปัจจัยอื่นใดที่จะท�าให้ความเสียหายรุนแรงขึ้นหรือบรรเทา
ความเสียหาย การก�าหนดโทษอันรวมถึงค่าปรับทางปกครองควรอยู่         

ภายใต้การคุ้มครองในการพิจารณาคดีตามสมควรโดยสอดคล้องกับ             
หลกัการทัว่ไปของกฎหมายของสหภาพและกฎบตัร อนัรวมถึงการคุ้มครอง
ในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการอันพึงมี

(149) รัฐสมาชิกควรสามารถวางกฎว่าด้วยโทษทางอาญา
ส�าหรบัการละเมดิข้อก�าหนดนี ้ซึง่รวมถึงการละเมดิกฎในระดับชาติท่ีถูก
รับมาบังคับใช้ตามและภายในขอบเขตของข้อก�าหนดนี้ โทษทางอาญา
ดังกล่าวอาจอนุญาตให้บังคับเอาผลก�าไรที่ได้มาจากการละเมิดข้อ
ก�าหนดนี้ได้ อย่างไรก็ดี การก�าหนดบังคับโทษทางอาญาส�าหรับการ
ละเมดิกฎในระดบัชาตดิงักล่าวและโทษทางบรหิารไม่ควรน�าไปสู่การล่วงล�า้
หลักการ ne bis in idem (ไม่มีการด�าเนินคดีซ�้าซ้อนในความผิดเดียว) 
ตามที่ถูกตีความโดยศาลสถิตยุติธรรมแห่งยุโรป

(150) เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็และการประสานกนัของโทษ
ทางปกครองส�าหรับการละเมิดข้อก�าหนดน้ี หน่วยงานก�ากับดูแลควรมี
อ�านาจก�าหนดบังคับค่าปรับทางปกครอง ข้อก�าหนดนี้ควรบ่งชี้ถึงการ
ละเมิดและขอบเขตสูงสุดและเกณฑ์ส�าหรับการตั้งค่าปรับทางปกครอง
ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งควรถูกก�าหนดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลที่มีอ�านาจใน
แต่ละกรณีแยกกัน โดยพิจารณาอย่างละเอียดร่วมกับเงื่อนไขแวดล้อม         
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ท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวโดยตรงท้ังหมดของสถานการณ์นั้น ๆ           
โดยเฉพาะ โดยค�านึงถงึลกัษณะ ความรนุแรงและระยะเวลาของการละเมิด 
และผลที่จะเกิดตามมาจากการละเมิดและมาตรการที่จะน�ามาปฏิบัติ 
เพื่อรับประกันถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดน้ี และเพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาผลทีจ่ะเกิดตามมาจากการละเมดิดงักล่าว เมือ่ค่าปรบัทางปกครอง
ถูกก�าหนดบังคับกับวิสาหกิจหนึ่ง ๆ โดยที่วิสาหกิจหนึ่ง ๆ ในที่นี้ควรถูก
เข้าใจว่าเป็นวสิาหกิจโดยสอดคล้องกบัข้อ 101 และ 102 ของสนธสัิญญา
ว่าด้วยการท�าหน้าที่ของสหภาพยุโรปส�าหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น เมื่อ
ค่าปรบัทางปกครองถกูก�าหนดบังคบักบับุคคลท่ีไม่ใช่วสิาหกจิ หน่วยงาน
ก�ากับดูแลควรพิจารณาโดยละเอียดถึงระดับรายได้ทั่วไปในรัฐสมาชิก 
เช่นเดียวกับสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลในการพิจารณาจ�านวน               
ค่าปรับตามที่เห็นสมควร กลไกความเป็นมาตรฐานเดียวอาจถูกน�ามาใช้
เพือ่ส่งเสรมิการบงัคบัใช้ค่าปรบัทางปกครอง รฐัสมาชกิควรเป็นผูก้�าหนด
ว่าหน่วยงานสาธารณะทีม่อี�านาจจะอยูภ่ายใต้การจะบงัคบัใช้ค่าปรบัทาง
ปกครองหรือไม่ และมีขอบเขตในการบังคับใช้ถึงระดับใด การก�าหนด
บงัคบัค่าปรบัทางปกครองหรอืการตกัเตอืนไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคบั
ใช้อ�านาจอื่นของหน่วยงานก�ากับดูแลหรือโทษอื่นใดภายใต้ข้อก�าหนดนี้

(151) ระบบกฎหมายของเดนมาร์กและเอสโตเนยีไม่อนญุาตให้
มีค่าปรับทางปกครองดังที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดนี้  กฎว่าด้วยค่าปรับทาง
ปกครองอาจถกูบงัคับใช้ด้วยวธิดีงัเป็นอยูใ่นเดนมาร์กทีค่่าปรบัถกูก�าหนด
บังคับโดยศาลที่มีอ�านาจในระดับชาติโดยถือว่าเป็นโทษทางอาญาและ
ในเอสโตเนียที่ค่าปรับถูกก�าหนดบังคับโดยหน่วยงานก�ากับดูแลภายใต้
กรอบการท�างานด�าเนินคดีกับความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง โดยมีเงื่อนไข
ว่าการบงัคบัใช้กฎดงักล่าวในรฐัสมาชกิเหล่านัน้มีผลเทียบเท่ากบัค่าปรับ
ทางปกครองที่ถูกก�าหนดบังคับโดยหน่วยงานก�ากับดูแล ด้วยเหตุนี้ศาล
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ที่มีอ�านาจในระดับชาติจึงควรพิจารณาโดยละเอียดถึงค�าแนะน�าจาก
หน่วยงานก�ากับดูแลที่เริ่มกระบวนการปรับ ในกรณีใด ๆ  ก็ตาม ค่าปรับ
ทีถ่กูก�าหนดบงัคบัควรมปีระสทิธภิาพ ได้สดัส่วน และเป็นการป้องปราม

(152) เมื่อหน่วยงานก�ากับดูแลมิได้ท�าให้โทษทางปกครอง
ประสานกันหรือเมื่อจ�าเป็นในกรณีอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีการ
ละเมดิข้อก�าหนดนีอ้ย่างร้ายแรง รฐัสมาชิกควรน�าเอาระบบทีท่�าให้มโีทษ
ทีมี่ประสทิธิภาพ ได้สดัส่วน และเป็นการป้องปรามมาบงัคบัใช้ กฎหมาย
ของรฐัสมาชกิควรก�าหนดลกัษณะของโทษดงักล่าวว่าเป็นโทษอาญาหรอื
โทษทางปกครอง

(153) รัฐสมาชิกควรท�าให้กฎท่ีก�ากับเสรีภาพในการแสดงออก
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันรวมถึงการแสดงออกทางงานข่าว 
วิชาการ ศิลปะ และ/หรือวรรณกรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิทธิ
ในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลตามข้อก�าหนดนี ้ควรระงับการบงัคบัใช้
หรอืยกเว้นการบงัคบัใช้บทบญัญตับิางมาตราในข้อก�าหนดนีห้ากจ�าเป็น
เมื่อการประมวลผลซึ่งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านงานข่าว หรือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงออกทางวิชาการ ศิลปะ หรือวรรณกรรมแต่
เพยีงอย่างเดยีวเท่าน้ันหากจ�าเป็นต่อการท�าให้สทิธใินการคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นไปในทางเดียวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 11 ของกฎบัตร 
กรณน้ีีควรบงัคบัใช้เป็นการเฉพาะกบักบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล
ในด้านการบันทึกภาพและเสียงและการท�าจดหมายเหตุข่าวและเก็บ
บันทึกเอกสารงานสื่อสารมวลชน ดังนั้นรัฐสมาชิกจึงควรน�ารับเอา
มาตรการทางนิติบัญญตัทิีว่างแนวทางในการยกเว้นและระงบัการบงัคบั
ใช้ข้อก�าหนดนี้บางมาตราที่จ�าเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสมดุลกับ
สิทธิพื้นฐานเหล่านั้นมาคับใช้ รัฐสมาชิกควรรับเอาการยกเว้นหรือการ
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ระงับการบงัคบัใช้บางมาตราดงักล่าวมาบังคบัใช้โดยพจิารณาถงึประเดน็
ว่าด้วย หลักการทั่วไป สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล ผู้ควบคุม
และผู้ประมวลผล การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศท่ีสาม
หรือองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานก�ากับดูแลอิสระ ความร่วมมือ
และความเป็นมาตรฐานเดยีว และสถานการณ์เฉพาะในการประมวลผล
ข้อมูล เมื่อการยกเว้นหรือการระงับการบังคับใช้ข้อก�าหนดนี้บางมาตรา
ในรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งน้ันต่างไปจากรัฐอ่ืน กฎหมายของรัฐสมาชิกที่มี
อ�านาจเหนือผู้ควบคุมควรถูกน�ามาบังคับใช้ การตีความอย่างกว้างใน            
การให้ความหมายเกี่ยวกับเสรีภาพดังกล่าวเช่นในกรณีงานข่าว มีความ
จ�าเป็นส�าหรับการพิจารณาโดยละเอียดถึงความส�าคัญของสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกในทุกสังคมประชาธิปไตย

(154) ข้อก�าหนดนีอ้นญุาตให้น�าหลกัการเข้าถึงเอกสารทางการ
โดยสาธารณะมาพิจารณาร่วมโดยละเอียดเมื่อบังคับใช้ข้อก�าหนดนี้              
การเข้าถึงเอกสารทางการโดยสาธารณะอาจพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารทางการของหน่วยงาน
สาธารณะทีม่อี�านาจหรอืหน่วยงานสาธารณะควรสามารถถกูเปิดเผยโดย
หน่วยงานดังกล่าวหากการเปิดเผยถูกก�าหนดไว้โดยเง่ือนไขในกฎหมาย
ของสหภาพหรอืรฐัสมาชิกท่ีมีอ�านาจเหนอืหน่วยงานสาธารณะทีม่อี�านาจ
หรอืหน่วยงานสาธารณะนัน้ กฎหมายดงักล่าวควรท�าให้การเข้าถึงเอกสาร
ทางการโดยสาธารณะและการใช้งานข้อมลูสารสนเทศของภาคสาธารณะ
มาใช้ซ�า้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัสิทธใินการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล 
และดังน้ันจึงควรจัดการให้เป็นไปในทางเดยีวกนัตามทีจ่�าเป็นกบัสทิธใิน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อก�าหนดน้ี การอ้างอิงถึงหน่วยงาน
สาธารณะที่มีอ�านาจหรือหน่วยงานสาธารณะควรเป็นไปในบริบทที่รวม
เอาหน่วยงานทีม่อี�านาจและหน่วยงานท้ังหมดท่ีอยูภ่ายใต้กฎหมายว่าด้วย
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การเข้าถึงเอกสารโดยสาธารณะ ค�าสั่ง 2003/98/EC ของสภายุโรป           
และที่ประชุมยุโรป14 ยังคงมิได้เปลี่ยนแปลงและไม่ส่งผลกระทบใด ๆ        
ต่อระดับของการคุ้มครองบุคคลธรรมดาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลภายใต้บทบัญญตัขิองกฎหมายของสหภาพ
และรฐัสมาชกิ และโดยเฉพาะอย่างยิง่มไิด้เปลีย่นพันธกรณแีละสทิธใิด ๆ 
ที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดนี้ ค�าสั่งดังกล่าวไม่ควรบังคับใช้กับเอกสารที่การ
เข้าถึงถูกกีดกันหรือหวงห้ามโดยอาศัยอ�านาจตามเกณฑ์ของการเข้าถึง
โดยเหตผุลของการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล และส่วนของเอกสารท่ีเข้าถึง
ได้โดยอาศัยอ�านาจตามเกณฑ์ดงักล่าวซึง่มข้ีอมลูส่วนบคุคลทีถ่กูน�ากลบั
มาใช้ใหม่โดยเป็นไปตามเงือ่นไขทีใ่ห้ไว้ตามกฎหมายโดยท่ีเข้ากนัไม่ได้กบั
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องบุคคลธรรมดาในประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกบัการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล

(155) กฎหมายของรัฐสมาชิกหรือข้อตกลงร่วมอันรวมถึง             
“ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน” อาจก�าหนดให้มีกฎเฉพาะว่าด้วยการ
ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลในบรบิทของการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ส�าหรับเงื่อนไขท่ีข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของการจ้างงานอาจถูก
ประมวลผลได้ตามหลักของการยินยอมของลูกจ้าง วัตถุประสงค์ในการ
จ้างงาน การบังคับสัญญาจ้างงาน อันรวมถึงการบังคับปฏิบัติตาม
พนัธกรณทีีใ่ห้ไว้โดยกฎหมายหรอืข้อตกลงร่วม การจัดการ การวางแผน
และการจัดการองค์กรในการท�างาน ความเสมอภาคและความหลากหลาย
ในทีท่�างาน สขุภาวะและความปลอดภยัในการท�างาน และเพือ่วตัถปุระสงค์ 
ในการใช้สทิธแิละมสีทิธิและผลประโยชน์อันสมัพนัธ์กบัการจ้างงาน และ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการยกเลิกความสัมพันธ์ในการจ้างงาน

14  Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council 
of 17 November 2003 on the re-use of public sector information (OJ L 
345, 31.12.2003, p. 90).
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(156) การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลเพือ่วตัถปุระสงค์อนัเป็น
ไปเพือ่ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในด้านการวิจยัทางวทิยาศาสตร์
หรอืประวตัศิาสตร์ หรอืวตัถุประสงค์ทางสถิตคิวรอยูภ่ายใต้การคุม้ครอง
ตามสมควรส�าหรบัสทิธิเสรีภาพของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูตามข้อก�าหนด
นี้ การคุ้มครองดังกล่าวควรรับประกันว่ามาตรการทางเทคนิคและการ
จัดการองค์กรนั้นถูกน�ามาปฏิบัติเพื่อรับประกันถึงหลักการของการใช้
ข้อมูลให้น้อยที่สุดเป็นการเฉพาะ การประมวลผลนอกเหนือไปจากที่
ตกลงไว้แต่ต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการท�าจดหมายเหตุที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือ
ประวัติศาสตร์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติจะต้องด�าเนินการเมื่อผู้
ควบคุมได ้ประเมินสถานการณ์ถึงโอกาสเป็นไปได้ในการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ดงักล่าวโดยการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลท่ีไม่ยนิยอมให้
ระบุอัตลักษณ์ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือไม่ยินยอมอีกต่อไป โดยมี
เงือนไขก�าหนดไว้ว่ามีการคุ้มครองตามสมควรอยู่ (ยกตัวอย่างเช่น การ
ปกปิดอัตลักษณ์ของข้อมูล) รัฐสมาชิกควรก�าหนดให้มีการคุ้มครองตาม
สมควรส�าหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใน             
การท�าจดหมายเหตุอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ใน               
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ 
รฐัสมาชกิควรได้รบัอนญุาตให้ก�าหนดให้มเีกณฑ์เฉพาะและการระงับการ
บงัคบัใช้ข้อก�าหนดนีบ้างส่วนโดยภายใต้เง่ือนไขเฉพาะและมีการคุ้มครอง
ตามสมควร โดยค�านึงถึงเงื่อนไขจ�าเป็นของข้อมูลและสิทธิในการแก้ไข 
การลบ การถูกลืม การจ�ากัดการประมวลผล การใช้ข้อมูลร่วมกัน และ
การคดัค้านเมือ่การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลท่ีเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงค์ 
ในการท�าจดหมายเหตุอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์
ในการวจัิยทางวทิยาศาสตร์หรอืประวัตศิาสตร์และวตัถุประสงค์ทางสถติิ 
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เงือ่นไขและการคุม้ครองท่ีเป็นประเด็นอาจยงัผลให้เกิดกระบวนการทาง
กฎหมายเฉพาะส�าหรับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในการใช้สิทธิทั้งหลาย              
ที่กล่าวมาหากเป็นการสมควรเนื่องด้วยวัตถุประสงค์ที่การประมวลผล          
ที่การประมวลผลท่ีถูกระบุเจาะจงลงไปน้ันต้องการให้เกิดขึ้นร่วมกับ
มาตรการทางเทคนคิและการจดัการองค์กรทีม่เีป้าหมายในการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบคุคลให้น้อยทีส่ดุตามหลกัการของความได้ส่วนและความ
จ�าเป็น การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลเพือ่วัตถปุระสงค์ทางวทิยาศาสตร์
ควรเป็นไปตามตวับทกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วข้องในประเดน็นัน้ ๆ  โดยตรง 
เช่น ตัวบทกฎหมายว่าด้วยการทดลองทางคลินิก เช่นกัน

(157) ผูว้จิยัสามารถได้ความรูใ้หม่ท่ีมคีณุค่าอย่างยิง่ในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางการแพทย์ที่ปรากฏแพร่หลาย เช่น โรค                  
หลอดเลอืดหวัใจ มะเรง็ โรคซมึเศร้า โดยการเชือ่มโยงข้อมลูจากทะเบยีน
ต่าง ๆ  เข้าด้วยกนั ตามหลกัของงานทะเบยีนแล้ว ผลการวจัิยสามารถถกู
ท�าให้ดียิ่งข้ึนได้โดยเป็นไปตามกลุ่มประชากรในทะเบียนที่มีขนาดใหญ่
ขึ้น ในงานด้านสังคมศาสตร์ การวิจัยบนฐานของระบบทะเบียนท�าให้           
ผู้วิจัยสามารถได้มาซึ่งความรู้ท่ีส�าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน
ระยะยาวของตวัเลขของสภาวะทางสงัคม เช่น การว่างงานกับการศกึษา
และเงื่อนไขในการด�ารงชีวิตอื่น ๆ ผลการวิจัยที่ได้มาผ่านการใช้ระบบ
ทะเบียนท�าให้มีองค์ความรู้ที่มีหลักฐานสนับสนุนและมีคุณภาพสูงที่จะ
เป็นพื้นฐานส�าหรับการก�าหนดและน�านโยบายที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์
ความรู้ไปปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนจ�านวนมาก และพัฒนา
ประสทิธภิาพในการบรกิารทางสงัคม เพือ่ท�าให้การวจิยัทางวทิยาศาสตร์
เป็นไปโดยง่าย ข้อมูลส่วนบุคคลควรสามารถถูกประมวลผลเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและการคุ้มครองตาม
สมควรดังที่ระบุไว้ในกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
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(158) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การท�าจดหมายเหตุ ข้อก�าหนดนี้ควรถูกน�าไปบังคับใช้ด้วยเช่นกัน โดย
พึงระวังว่าข้อก�าหนดน้ีไม่ควรบังคับใช้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้ว หน่วยงาน
สาธารณะที่มีอ�านาจหรือหน่วยงานเอกชนที่มีเอกสารหลักฐานซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะควรเป็นผู้ให้บริการที่ตามกฎหมายของสหภาพ
หรือรัฐสมาชิกนั้นมีพันธกรณีในการน�ามา รักษา ประเมินคุณค่า จัด 
อธิบาย สื่อสาร ส่งเสริม เผยแพร่ และท�าให้มีการเข้าถึงเอกสารหลักฐาน
ทีม่คุีณค่าทีย่งัคงมีอยูส่�าหรบัประโยชน์สาธารณะทัว่ไป รฐัสมาชกิยงัควร
ที่จะได้รับอนุญาตให้ท�าให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือ
จากตกลงไว้แต่ต้นเป็นไปได้ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการท�าจดหมายเหตุ 
ยกตัวอย่างเช่น ด้วยจุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูลเฉพาะที่สัมพันธ์กับ
กจิวัตรทางการเมอืงภายใต้ระบอบรฐัเผดจ็การในอดตี การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ 
อาชญากรรมต่อมนษุยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่การฆ่าล้างเผ่าพันธุช์าวยวิ
ในสงครามโลกครั้งที่สอง

(159) เมือ่ข้อมลูส่วนบุคคลถกูประมวลผลเพือ่วตัถปุระสงค์ด้าน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ข้อก�าหนดนี้ควรถูกน�าไปบังคับใช้ด้วยเช่นกัน 
โดยตามวัตถุประสงค์ของข้อก�าหนดนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ควรถูกตีความอย่างกว้างอันรวมถึง 
เช่น การพัฒนาและแสดงเทคโนโลยี การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ 
และการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเอกชน นอกจากนั้น ควรพิจารณา
โดยละเอียดถึงจุดมุ่งหมายของสหภาพภายใต้ข้อ 1 ในข้อ 179 ของสนธิ
สญัญาว่าด้วยการท�าหน้าทีข่องสหภาพยโุรปในการบรรลถุึงเขตการวิจยั
ร่วมยโุรป วตัถปุระสงค์ในการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ควรรวมถงึการศกึษา
ที่ด�าเนินการไปเพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุขเพื่อให้บรรลุ
ภาวะจ�าเพาะในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลส�าหรบัวตัถปุระสงค์ใน
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การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ควรบังคับใช้เงื่อนไขเฉพาะในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีอื่นใดใน
บรบิทของวตัถปุระสงค์ในการวิจยัทางวทิยาศาสตร์ หากผลการวจัิยทาง
วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของด้านสุขภาพได้ให้เหตุผล
ส�าหรับมาตรการเพ่ิมเติมอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลแล้ว กฎท่ัวไปในข้อก�าหนดนี้ควรบังคับใช้เนื่องจากมาตราการ             
ดังกล่าวด้วย

(160) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยทางประวัติศาสตร์ ข้อก�าหนดนี้ควรบังคับใช้กับการประมวลผล
ดงักล่าวด้วย กรณนีีย้งัควรรวมถงึการวจิยัทางประวตัศิาสตร์และการวจัิย
เพือ่วตัถปุระสงค์ทางวงศาวทิยา โดยค�านงึไว้เสมอว่าข้อก�าหนดนีไ้ม่ควร
บังคับใช้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

(161) บทบัญญัติในประเด็นที่เก่ียวข้องโดยตรงในประเด็น               
ของข้อก�าหนดท่ี (EU) 536/2014 ของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป15  
ควรบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยินยอมเข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองทางคลินิก

(162) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์               
ทางสถิติ ข้อก�าหนดนี้ควรบังคับใช้กับการประมวลผลดังกล่าว กฎหมาย
ของสหภาพหรอืรฐัสมาชกิควรก�าหนดว่าเนือ้หาใดจดัว่าเป็นสถติ ิควบคมุ
การเข้าถงึ ก�าหนดเกณฑ์เฉพาะส�าหรบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล
ส�าหรับวัตถปุระสงค์ทางสถติแิละมาตรการตามสมควรเพือ่คุม้ครองสทิธิ

15 Regulation (EU) No. 536/2014 of the European Parliament and of the 
Council of 16 April 2014 on clinical trial on medicinal products for 
human use, and repealing Directive 2001/20/EC (OJ L 158, 27.5.2014, 
p.1).
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เสรีภาพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและเพื่อรับประกันการเป็นความลับ
ทางสถิติ โดยทั้งหมดจะต้องอยู ่ภายในขอบเขตของข้อก�าหนดนี้ 
วตัถปุระสงค์ทางสถติหิมายถึงปฏิบัติการในการรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ�าเป็นส�าหรับการส�ารวจทางสถิติหรือเพ่ือท�าให้เกิด
ผลทางสถิติ ผลทางสถิติดังกล่าวอาจถูกน�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรับ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ อันรวมถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค ์ทางสถิ ตินั้นสื่อว ่าผลของการประมวลผลส�าหรับ
วตัถปุระสงค์ทางสถตินิัน้ไม่ใช่ข้อมลูส่วนบคุคล แต่เป็นข้อมลูรวมและผล
ดังกล่าวหรือข้อมูลส่วนบุคคลมิได้ถูกใช้ในการสนับสนุนมาตรการหรือ
การวินิจฉัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาใด ๆ เป็นการเฉพาะ

(163) ข้อมลูลบัท่ีหน่วยงานด้านสถิตขิองสหภาพและรฐัสมาชกิ
รวบรวมเพ่ือจัดท�าสถิติอย่างเป็นทางการของยุโรปและสถิติอย่างเป็น
ทางการระดบัชาตคิวรได้รบัการคุม้ครอง สถติยิโุรปควรได้รับการพัฒนา 
จัดท�า และเผยแพร่โดยสอดคล้องกับหลักการของสถิติที่บัญญัติไว้ใน            
อนุข้อ 2 ของข้อ 338 ในสนธิสัญญาว่าด้วยการท�าหน้าที่ของสหภาพ
ยุโรป ในขณะที่สถิติระดับชาติควรปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐสมาชิก           
ข้อก�าหนดที่ (EC)223/2009 ของสภายุโรปและท่ีประชุมยุโรป16 ได้
ก�าหนดเกณฑ์เฉพาะเพิ่มเติมส�าหรับการเป็นความลับทางสถิติส�าหรับ
สถิติยุโรปไว้

16 Regulation (EC) No. 223/2009 of the European Parliament and of the 
Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation 
(EC, Euratom) No. 1101/2008 of the European Union and of the Council 
on 8 the transmission of data subject to statistical confidentiality to the 
Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) 
No. 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC. 
Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the 
European Communities (OJ L87, 31.2.2009, p.164).
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(164) โดยพิจารณาถึงอ�านาจของหน่วยงานก�ากบัดแูลในการได้
มาซึ่งการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสิ่งปลูกสร้างจากผู้ควบคุมและผู้
ประมวลผล รัฐสมาชิกจึงอาจรับเอากฎเฉพาะมาบังคับใช้ตามกฎหมาย
โดยให้อยู่ในขอบเขตของข้อก�าหนดนี้เพื่อคุ้มครองพันธกรณีในการเป็น
ความลบัทางวชิาชพีหรอืพนัธกรณอีืน่ ๆ  ท่ีเท่าเทยีมกนั ตราบเท่าทีจ่�าเป็น
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล              
ด้วยพันธกรณีของการเป็นความลับทางวิชาชีพ กรณีนี้จะต้องไม่ส่งผล
เสยีใด ๆ  ต่อพนัธกรณทีีม่อียูข่องรฐัสมาชกิในการรับเอากฎว่าด้วยว่าด้วย
การเป็นความลับทางวิชาชีพมาบังคับใช้เมื่อเป็นเง่ือนไขจ�าเป็นตาม
กฎหมายของสหภาพ

(165) ข้อก�าหนดน้ีเคารพและไม่ส่งผลเสยีใด ๆ  ต่อสถานะทีมี่อยู่
ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญของศาสนจักรและสมาคมหรือชุมชนทาง
ศาสนาในรัฐสมาชิกดังที่รับรองไว้ในข้อ 17 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ท�าหน้าที่ของสหภาพยุโรป

(166) เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของข้อก�าหนดนี้  โดยเฉพาะกับ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลธรรมดาและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนและเพื่อรับประกัน
การเคล่ือนย้ายข้อมลูโดยเสรภีายในสหภาพ อ�านาจในการรบับทบญัญตัิ
ต่าง ๆ มาบังคับใช้โดยสอดคล้องกับข้อ 290 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการ
ท�าหน้าที่ของสหภาพยุโรปควรมอบให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมาธิการ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่บทบญัญตัมิอบอ�านาจควรถกูรับมาบงัคบัใช้โดยค�านงึ
ถึงเกณฑ์และเงื่อนไขจ�าเป็นส�าหรับกลไกการรับรอง ข้อมูลสารสนเทศ        
ทีจ่ะถกูน�าเสนอในรูปแบบสญัลกัษณ์มาตรฐาน และกระบวนการส�าหรบั
การจดัให้มีสญัลกัษณ์ดังกล่าว การท่ีคณะกรรมาธกิารด�าเนนิการปรกึษา

หารือในระหว่างการท�างานในข้ันตอนเตรียมการอันรวมถึงในระดับ                
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ผู้เช่ียวชาญถือว่าส�าคัญมากเป็นพิเศษ เมื่อคณะกรรมาธิการเตรียมการ
และร่างบทบัญญัติมอบอ�านาจควรรับประกันว่าการส่งต่อเอกสารที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นดังนั้น ๆ ไปยังสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป
นั้นจะเป็นไปพร้อมกัน ตามก�าหนดเวลา และเหมาะสม

(167) เพื่อรับประกันว่าเงื่อนไขส�าหรับการน�าข้อก�าหนดนี้ไป
บงัคบัใช้จะเป็นไปในรปูแบบเดยีวกนั อ�านาจในการน�าไปบงัคบัใช้ควรถูก
มอบหมายให้กับคณะกรรมาธิการดังท่ีให้ไว้ในข้อก�าหนดนี้ อ�านาจดัง
กล่าวควรถูกใช้โดยสอดคล้องกับข้อก�าหนดที่ (EU)182/2011 ในบริบท
ดังกล่าวคณะกรรมาธิการควรพิจารณามาตรการเฉพาะส�าหรับกิจการ
ขนาดจุลภาค ขนาดเล็ก และขนาดกลาง

(168) กระบวนการตรวจสอบควรถกูใช้ส�าหรับการรับบทบญัญติั
วิธีปฏิบัติว่าด้วยข้อสัญญามาตรฐานระหว่างผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล
และระหว่างผู้ประมวลผลด้วยกัน แนวปฏิบัติ มาตรฐานทางเทคนิคและ
กลไกส�าหรับการรบัรอง ระดบัของการคุม้ครองทีป่ระเทศทีส่าม ดนิแดน 
หรอืเขตการปกครองทีเ่ฉพาะเจาะจงลงไปในประเทศทีส่ามดงักล่าวหรอื
องค์การระหว่างประเทศสามารถให้ได้ ข้อสญัญาคุม้ครองข้อมูลมาตรฐาน 
รูปแบบและกระบวนการส�าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยวิธีการ
อเิลก็ทรอนกิส์ระหว่างผูค้วบคมุ ผูป้ระมวลผล และหน่วยงานก�ากบัดแูล
ส�าหรับกฎของบรรษัทที่มีผลผูกพัน ความช่วยเหลือระหว่างกัน และ           
การจัดรูปแบบส�าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยวิธิการอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแล
กับคณะกรรมการ

(169) คณะกรรมธิการควรรับเอาบทบัญญัติวิธีปฏิบัติมาบังคับ
ใช้เมื่อหลักฐานที่มีอยู่เปิดเผยให้เห็นว่าในประเทศท่ีสาม ดินแดน หรือ
เขตการปกครองหนึ่ง ๆ ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปในประเทศที่สาม หรือ
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องค์การระหว่างประเทศ มไิด้รบัประกนัถงึระดบัการคุม้ครองทีเ่พยีงพอ 
และมีเหตุผลเร่งด่วนซึ่งปฏิเสธมิได้ที่จ�าเป็นต้องปฏิบัติเช่นนั้น

(170) เนือ่งจากจุดมุง่หมายของข้อก�าหนดนี ้เช่น เพ่ือรับประกนั
ระดับของการคุ้มครองบุคคลธรรมดาที่เท่าเทียมกันและการไหลเวียน
ข้อมลูส่วนบคุคลโดยเสรท่ัีวสหภาพไม่สามารถบรรลไุด้อย่างเพียงพอโดย
รัฐสมาชิกและควรจะสามารถบรรลุเป็นผลได้อย่างดีกว่าในระดับของ
สหภาพ ด้วยเหตผุลของขนาดและผลของการปฏบิติั สหภาพอาจรับเอา
มาตราการมาปฏิบัติโดยสอดคล้องกับหลักการของการส่งเสริมอ�านาจ
ปกครองในระดบัพืน้ฐานดังทีร่ะบไุว้ในข้อ 5 ของสนธสิญัญาสหภาพยโุรป 
(TEU) ซึง่โดยสอดคล้องกบัหลักการของความได้สดัส่วนดังทีบ่ญัญติัไว้ใน
มาตราดังกล่าว ข้อก�าหนดน้ีจึงจะไม่เกินไปกว่าสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว

(171) ค�าสั่ง 95/46/EC ควรถูกยกเลิกโดยข้อก�าหนดนี้ การ
ประมวลผลทีเ่ริม่ด�าเนนิการไปแล้วก่อนวันท่ีข้อก�าหนดนีบ้งัคบัใช้ควรถกู
ปรบัให้เข้ากบัข้อก�าหนดนีภ้ายในระยะเวลาสองปีหลงัจากทีข้่อก�าหนดนี้
มีผลบังคับใช้ เมื่อการประมวลผลอยู่บนฐานของการยินยอมตามค�าสั่ง 
95/46/EC แล้ว ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลก็ไม่จ�าเป็นที่จะให้การยินยอม         

อีกครั้งหากวิธีการให้การยินยอมนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขในข้อก�าหนดนี้                
เช่นเดียวกับที่อนุญาตให้ผู้ควบคุมยังคงด�าเนินการประมวลผลต่อไปได้
หลงัจากวนัทีบ่งัคบัใช้ข้อก�าหนดนี ้การวนิจิฉยัของคณะกรรมาธกิารทีร่บั
มาบงัคับใช้และการอนญุาตโดยหน่วยงานก�ากบัดูแลทีส่บืเนือ่งจากค�าสัง่ 
95/46/EC ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่จนกระทั่งถูกแก้ไข แทนที่ หรือยกเลิก

(172) มีการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลยุโรป
แล้วโดยสอดคล้องกับอนุมาตรา 2 ในมาตรา 28 ของข้อก�าหนดที่ (EC) 
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45/2001 และได้รับความเห็นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 201217

(173) ข้อก�าหนดนี้ควรบังคับใช้กับทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การคุม้ครองสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานทีส่มัพนัธ์โดยตรงกบัการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบคุคลทีม่ไิด้อยูภ่ายใต้พนัธกรณีเฉพาะเดยีวกนักบัจดุมุง่หมาย
ที่ระบุไว้ในค�าสั่ง 2002/58/EC ของสภายุโรปและที่ประชุมยุโรป18             
อันรวมถึงพันธกรณีว่าด้วยผู้ควบคุมและสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลธรรมดา 
เพ่ือชี้ชัดถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อก�าหนดนี้กับค�าส่ัง 2002/58/EC              
ท่ีค�าสั่งดังกล่าวควรถูกแก้ไขให้สอดคล้องกัน เมื่อข้อก�าหนดนี้ถูกรับไป
บังคับใช้แล้ว ค�าสั่ง 2002/58/EC ควรถูกทบทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง        
เพื่อรับประกันให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกับข้อก�าหนดนี้

 ได้รับข้อก�าหนดนี้มาบังคับใช้

17 OJ C 192, 30.6.2012, p. 7.
18 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 

12 July 2002 concerning the processing of personal data and the            
protection of privacy in the electronic communications sector (Directive 
on privacy and electronic communications) (OJ L 201, 31.7.2002, p. 37). 
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บรรพ 1

บทบัญญัติทั่วไป

มาตรา 1  ประเด็นส�ำคัญและจุดมุ่งหมำย

1.	 ข้อก�ำหนดน้ีวำงกฎท่ีสัมพันธ์กับกำรคุ้มครองบุคคลธรรมดำ
ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบักำรประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลและกฎทีส่มัพนัธ์
กับกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเสรี

2.	 ข้อก�ำหนดนีคุ้้มครองสทิธเิสรภีำพขัน้พ้ืนฐำนของบคุคลธรรมดำ
และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิทธิในกำรเข้ำถึงกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.	 กำรเคลือ่นย้ำยข้อมลูส่วนบคุคลโดยเสรภีำยในสหภำพไม่ควร
ถูกจ�ำกัดหรือห้ำมด้วยเหตุผลที่เชื่อมโยงกับกำรคุ้มครองบุคคลธรรมดำ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 2  ขอบเขตในทำงเนื้อหำ
1.	 ข้อก�ำหนดนี้บังคับใช้กับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งหมดหรือบำงส่วนด้วยวิธีกำรอัตโนมัติและกับกระบวนกำรประมวล
ผลอ่ืนนอกเหนือจำกวิธีอัตโนมัติกับข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงประกอบเป็น		
ส่วนหนึ่งของระบบแฟ้มข้อมูล

2.	 ข้อก�ำหนดน้ีไม่บังคับใช้กับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่	

(a)	 เป็นไปเพื่อกิจกรรมซ่ึงไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมำย														
ของสหภำพ

(b)	เป็นไปโดยรัฐสมำชิกเมื่อกำรด�ำเนินกิจกรรมนั้นอยู่ใน
ขอบเขตของ	บรรพ	2	ของส่วนที	่5	ในสนธสิญัญำสหภำพ
ยุโรป	(TEU)
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(c)	 เป็นไปโดยบคุคลธรรมดำอนัเป็นไปเพ่ือกจิกรรมส่วนตัว
หรือภำยในครัวเรือนเท่ำนั้น

(d)	 เป็นไปโดยหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำร
ป้องกนั	สบืสวน		ตรวจจบัหรอืด�ำเนนิคดีต่อควำมผิดหรือ
บังคับโทษทำงอำญำ	 อันรวมไปถึงกำรคุ้มครองและ
ป้องกันภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงสำธำรณะ

3.	 ข้อก�ำหนด	 (EC)	 ที่	 45/2001	 บังคับใช้กับกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยสถำบัน	 องค์กร	 ส�ำนักงำน	 และหน่วยงำนของ
สหภำพ	ข้อก�ำหนด	(EC)	ที่	45/2001	และบทบัญญัติทำงกฎหมำยอื่น
ของสหภำพบงัคับใช้กบักำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่ำวจะต้อง
ถกูปรบัใช้กบัหลกักำรและกฎของข้อก�ำหนดน้ีโดยสอดคล้องกบัมำตรำ	98

4.	 ข้อก�ำหนดนี้จะต้องไม่ส่งผลเสียต่อกำรบังคับใช้ค�ำสั่งท่ี	
2000/31/EC	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของภำระควำมรับผิดชอบของ
ผู้ให้บริกำรเป็นตัวกลำงในมำตรำ	12	ถึง	15	ของค�ำสั่งดังกล่ำว

มาตรา 3	ขอบเขตในทำงพื้นที่

1.	 ข้อก�ำหนดน้ีบังคับใช้กับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใน
บรบิทของกจิกรรมของกำรประกอบกจิกำรของผูค้วบคมุหรือผู้ประมวล
ผลโดยไม่ค�ำนึงว่ำกำรประมวลผลจะเกิดขึ้นในสหภำพหรือไม่

2.	 ข้อก�ำหนดนีบ้งัคบัใช้กบักำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของ
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลท่ีอยู่ในสหภำพโดยที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล
มิได้ตั้งอยู่ในสหภำพ	เมื่อกิจกรรมกำรประมวลผลนั้นสัมพันธ์กับ

(a)	 กำรเสนอสินค้ำหรือบริกำรต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่
อยู่ในสหภำพ	 โดยไม่ค�ำนึงว่ำจ�ำเป็นต้องมีกำรช�ำระเงิน
โดยผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือไม่
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(b)	กำรตรวจตรำกจิวตัรของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูตรำบเท่ำ
ที่กิจวัตรดังกล่ำวเกิดขึ้นภำยในสหภำพ

3.	 ข้อก�ำหนดนี้บังคับใช้กับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล												
โดยผูค้วบคมุทีม่ไิด้ตัง้อยูภ่ำยในสหภำพ	แต่อยูใ่นสถำนทีท่ีก่ฎหมำยของ
รัฐสมำชิกบังคับใช้โดยอำศัยอ�ำนำจตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

มาตรา 4 นิยำม

ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของข้อก�ำหนดนี้

1.	 “ข้อมูลส่วนบุคคล”	หมำยถึงข้อมูลสำรสนเทศใด	ๆ 	ก็ตำมที่
สัมพันธ์กับบุคคลธรรมดำท่ีถูกระบุหรือสำมำรถถูกระบุอัตลักษณ์ได ้
(“ผูถ้กูประมวลผลข้อมลู”)	บุคคลธรรมดำทีส่ำมำรถถกูระบอุตัลกัษณ์ได้
คือบุคคลที่สำมำรถถูกระบุอัตลักษณ์ได้ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้วยกำรอ้ำงอิงจำกสิ่งระบุอัตลักษณ์เป็นกำรเฉพำะ	
เช่น	 ชื่อ	 หมำยเลขประจ�ำตัว	 ข้อมูลสถำนที่	 สิ่งระบุอัตลักษณ์ออนไลน์	
หรือปัจจัยอย่ำงหนึ่งหรือมำกกว่ำที่เจำะจงไปยังอัตลักษณ์ทำงกำยภำพ	
กำยวิทยำ	พันธุกรรม	จิตใจ	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	หรือสังคมของบุคคล
ธรรมดำนั้น

2.	 “กำรประมวลผล”	 หมำยถึงปฏิบัติกำรใด	 ๆ	 หรือชุดของ
ปฏิบัติกำรใด	ๆ	ที่ด�ำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดของข้อมูลส่วน
บุคคล	 ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรอัตโนมัติหรือไม่ก็ตำม	 เช่น	 กำรเก็บรวบรวม	
กำรบันทึก	กำรจัดระบบ	กำรวำงโครงสร้ำง	กำรเก็บรักษำ	กำรปรับใช้
หรอืกำรแปรสภำพ	กำรค้นคนื	กำรสบืค้นข้อมลูเพ่ิมเติม	กำรใช้ประโยชน์	
กำรเปิดเผยโดยกำรส่งต่อ	 เผยแพร่	 หรือวิธีอื่นใดอันท�ำให้เข้ำถึงได ้
กำรจัดเรียงหรือรวมเข้ำด้วยกัน	กำรจ�ำกัดกำรเข้ำถึง	กำรลบหรือท�ำลำย
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3.	 “กำรจ�ำกัดกำรประมวลผล”	 หมำยถึงกำรท�ำเครื่องหมำย
ระบขุ้อมูลส่วนบคุคลด้วยเป้ำหมำยในกำรจ�ำกดัขอบเขตของกำรประมวล
ผลข้อมูลเหล่ำนั้นในอนำคต

4.	 “กำรท�ำโพรไฟล์”	 หมำยถึงรูปแบบใด	 ๆ	 ก็ตำมของกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล
ส่วนบคุคลในกำรประเมนิบำงแง่มมุส่วนบคุคลทีส่มัพนัธ์กบับคุคลธรรมดำ
หนึ่ง	ๆ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อวิเครำะห์หรือคำดกำรณ์ในแง่ที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน	 สถำนภำพทำงเศรษฐกิจ	 สุขภำพ																
ควำมชอบส่วนบุคคล	ควำมสนใจ	ควำมเชื่อถือได้	อุปนิสัย	สถำนที่หรือ
กำรเคลื่อนไหวของบุคคลธรรมดำนั้น	ๆ

5.	 “กำรปกปิดอัตลักษณ์	 (pseudonymisation)”	 หมำยถึง										
กำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลในลกัษณะท่ีข้อมูลส่วนบคุคลไม่สำมำรถ
ระบุเจำะจงไปยังผู้ถูกประมวลผลคนใดคนหนึ่งหำกไม่มีกำรใช้ข้อมูล									
เพิม่เตมิ	ด้วยเง่ือนไขว่ำข้อมลูเพิม่เติมดงักล่ำวจะถกูเกบ็แยกจำกกนัและ
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมโดยมำตรกำรทำงเทคนิคและกำรจัดกำรองค์กรท่ี
จะรับประกันว่ำข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่ำวถูกเก็บรักษำแยกจำกกัน	 และ													
อยู่ภำยใต้มำตรกำรทำงเทคนิคและกำรจัดกำรองค์กรที่จะรับประกันว่ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกใช้บ่งชี้ไปถึงบุคคลธรรมดำท่ีถูกระบุอัตลักษณ์
หรือสำมำรถถูกระบุอัตลักษณ์ได้

6.	 “ระบบแฟ้มข้อมูล”	หมำยถึงชุดของข้อมูลใด	ๆ	ก็ตำมที่ถูก
วำงโครงสร้ำงให้สำมำรถเข้ำถึงได้ตำมเกณฑ์หนึ่ง	 ๆ	 ไม่ว่ำจะรวมศูนย	์										
อยู่ในโครงข่ำย	หรือกระจำยกันตำมลักษณะกำรท�ำงำนหรือภูมิศำสตร์

7.	 “ผูค้วบคุม”	หมำยถงึบคุคลธรรมดำหรอืนติบิคุคล	หน่วยงำน
สำธำรณะที่มีอ�ำนำจ	 หรือองค์กรใดที่ก�ำหนดวัตถุประสงค์และวิธีกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	 ไม่ว่ำจะโดยล�ำพังหรือร่วมกัน	 โดยท่ี
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วัตถุประสงค์และวิธีกำรในกำรประมวลผลดังกล่ำวถูกก�ำหนดโดย
กฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิก	 ผู้ควบคุมหรือเกณฑ์เฉพำะส�ำหรับ
กำรแต่งตั้งตัวแทนผู้ควบคุมอำจถูกก�ำหนดไว้โดยกฎหมำยของสหภำพ
หรือรัฐสมำชิก

8.	 “ผู ้ประมวลผล”	 หมำยถึงบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล											
หน่วยงำนสำธำรณะท่ีมีอ�ำนำจ	หน่วยงำน	หรือองค์กรอื่นใดที่ประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลในนำมของผู้ควบคุม

9.	 “ผู้รับ”	 หมำยถึงบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล	 หน่วยงำน
สำธำรณะที่มีอ�ำนำจ	 หน่วยงำน	 หรือองค์กรอื่นใดที่เข้ำถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล	 ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลที่สำมหรือไม่ก็ตำม	 อย่ำงไรก็ด	ี														
หน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้กรอบ
กำรท�ำงำนของกำรไต่สวนบำงประกำรโดยเป็นไปตำมกฎหมำยของ
สหภำพหรือรัฐสมำชิกจะไม่ถูกพิจำรณำว่ำเป็นผู้รับ	 กำรประมวลผล
ข้อมูลดังกล่ำวโดยหน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจจะต้องเป็นไปตำมกฎ
ในกำรคุม้ครองข้อมลูทัง้หมดทีบ่งัคบัใช้กบัวตัถปุระสงค์ของกำรประมวล
ผลนั้นได้

10.	 “บุคคลท่ีสำม”	 หมำยถึงบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล																			
หน่วยงำนสำธำรณะท่ีมีอ�ำนำจ	 หน่วยงำน	 หรือองค์กรอื่นใดนอกเหนือ
จำกผูถู้กประมวลผลข้อมลู	ผูค้วบคมุ	ผูป้ระมวลผลและบคุคลท่ีได้อ�ำนำจ
จำกผู้ควบคุมหรอืผูป้ระมวลผลโดยตรงเพือ่ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล

11.	“ควำมยนิยอม”	ของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูหมำยถงึกำรช้ีชดั
ถงึควำมต้องกำรของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูทีไ่ด้มำโดยอสิระ	เฉพำะเจำะจง	
มีกำรแจ้งข้อมูล	 และไม่ก�ำกวม	 โดยกำรประกำศหรือกำรแสดงอย่ำง
ชัดเจนว่ำยนืยนักำรตกลงถงึกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
กับตน
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12.	“กำรล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคล”	 หมำยถึงกำรล่วงล�้ำควำม
ปลอดภยัทีน่�ำไปสู่กำรท�ำลำย	กำรสญูเสยี	กำรเปลีย่นแปลง	หรอืกำรเปิด
เผยโดยไม่มีอ�ำนำจ	หรือเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกถ่ำยทอด	เก็บรักษำ
หรือประมวลผลอื่นใด	โดยบังเอิญหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย

13.	“ข้อมูลพันธุกรรม”	หมำยถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับ
คุณลักษณะทำงพันธุกรรมที่สืบทอดกันมำหรือเกิดขึ้นภำยหลัง	 ซ่ึงให้
ข้อมูลลักษณะพิเศษเฉพำะเกี่ยวกับกำยวิทยำหรือสุขภำพของบุคคล
ธรรมดำนัน้	และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่เป็นผลจำกกำรวเิครำะห์ตัวอย่ำงทำง
ชีววิทยำของบุคคลธรรมดำที่ถูกกล่ำวถึง

14.	“ข้อมูลชีวมำตรำ”	 หมำยถึงข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นผล																					
จำกกระบวนกำรประมวลผลทำงเทคนคิเฉพำะทีส่มัพันธ์กับคณุลกัษณะ
ทำงกำยภำพ	กำยวิทยำหรืออุปนิสัยของบุคคลธรรมดำ	ที่ท�ำให้สำมำรถ
ระบหุรอืยนืยนัอตัลกัษณ์ของบุคคลธรรมดำโดยเฉพำะได้	เช่น	ข้อมลูภำพ
ใบหน้ำหรือลำยนิ้วมือ

15.	“ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสุขภำพ”	หมำยถึง	 ข้อมูลส่วนบุคคล																	
ที่สัมพันธ์กับสุขภำพกำยหรือสุขภำพจิตของบุคคลธรรมดำ	 รวมถึง																		
กำรจดัหำบริกำรสำธำรณสขุท่ีเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัสถำนะทำงสขุภำพ
ของบุคคลนั้น

16.	“ที่ท�ำกำรหลัก”	หมำยถึง
(a)	 ส�ำหรับผู้ควบคุมท่ีมีท่ีท�ำกำรในรัฐสมำชิกมำกกว่ำหนึ่ง

รฐั,	“ทีท่�ำกำรหลกั”	หมำยถงึสถำนทีส่�ำหรบับรหิำรงำน
กลำงภำยในสหภำพ,	เว้นเสยีแต่ว่ำกำรตดัสนิใจเก่ียวกบั
วัตถุประสงค์และวิธีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เหล่ำนั้นเกิดข้ึนในท่ีท�ำกำรอื่นของผู ้ควบคุมภำยใน
สหภำพและท่ีท�ำกำรนัน้มอี�ำนำจในกำรน�ำกำรตัดสินใจ
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ดังกล่ำวไปปฏิบัติ,	 ที่ท�ำกำรท่ีด�ำเนินกำรตัดสินใจ																		
ดังกล่ำว	ให้ถือว่ำเป็นที่ท�ำกำรหลัก

(b)	ส�ำหรับผู้ประมวลผลที่มีที่ท�ำกำรในรัฐสมำชิกมำกกว่ำ
หนึ่งรัฐ,	 “ท่ีท�ำกำรหลัก”	 หมำยถึงสถำนที่ส�ำหรับ								
บรหิำรงำนกลำงในสหภำพ,	หรือหำกผู้ประมวลผลไม่มี
หน่วยบริหำรงำนกลำงในสหภำพ,	 “ที่ท�ำกำรหลัก”	
หมำยถงึทีท่�ำกำรของผูป้ระมวลผลในสหภำพทีก่จิกรรม
กำรประมวลผลหลกัในบรบิทของกิจกรรมของทีท่�ำกำร
ของผู้ประมวลผลเกิดขึ้นในระดับที่ท�ำให้ผู้ประมวลผล
ตกอยู่ภำยใต้พันธกรณีเฉพำะภำยใต้ข้อก�ำหนดนี้

17.	“ผู้แทน”	 หมำยถึงบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลท่ีมีที่อยู่ใน
สหภำพซึ่งถูกระบุโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเป็นลำยลักษณ์อักษร
ตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ	27	เป็นผู้แทนของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลใน
ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีของตนตำมข้อก�ำหนดนี้

18.	“กิจกำร”	หมำยถึงบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ประกอบ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ	 โดยไม่ค�ำนึงถึงรูปแบบตำมกฎหมำย	 อันรวมถึง
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดหรือสมำคมที่ประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอยู่อย่ำง
สม�่ำเสมอ

19.	“กลุ ่มวิสำหกิจ”	 หมำยถึงวิสำหกิจที่ท�ำหน้ำที่ควบคุม
วิสำหกิจอื่น	และวิสำหกิจอื่นที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของวิสำหกิจนั้น

20.	“กฎของบรรษัทที่มีผลผูกพัน”	 หมำยถึงนโยบำยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคลทีผู่ค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลซึง่มทีีต่ัง้อยูใ่นดนิแดนของ
รฐัสมำชิกยดึถอืส�ำหรบักำรเคลือ่นย้ำยหรอืชดุของกำรเคลือ่นย้ำยข้อมลู
ส่วนบุคคลไปยังประเทศท่ีสำมประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมำกกว่ำ	
ภำยในกลุ่มของวิสำหกิจหรือกลุ่มของกิจกำรท่ีประกอบกิจกรรมทำง
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เศรษฐกิจร่วมกัน

21.	“หน่วยงำนก�ำกบัดแูล”	หมำยถงึหน่วยงำนอสิระทีม่อี�ำนำจ
สำธำรณะที่รัฐบำลของรัฐสมำชิกตั้งตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ	51

22.	“หน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีเ่ก่ียวข้อง”	หมำยถงึหน่วยงำนก�ำกบั
ดูแลที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจำก

(a)	 ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลตั้งอยู่ในดินแดนรัฐสมำชิก
ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลนั้น

(b)	ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่มีถิ่นพ�ำนักในรัฐสมำชิกของ
หน่วยงำนก�ำกบัดแูลนัน้ได้รบัผลกระทบอย่ำงเห็นได้ชดั
หรือมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบอย่ำงเห็นได้ชัดจำก
กำรประมวลผล	หรือ

(c)	 มีกำรยื่นค�ำร้องต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลดังกล่ำว

23.	กำรประมวลผลข้ำมพรมแดนหมำยถงึสิง่ใดส่ิงหนึง่ดงัต่อไปนี้
(a)	 กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในบริบทของ

กจิกรรมของท่ีท�ำกำรของผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลใน
รฐัสมำชกิมำกกว่ำหนึง่รฐัในสหภำพ	โดยทีผู่ค้วบคมุหรอื
ผู้ประมวลผลมีที่ตั้งในรัฐสมำชิกมำกกว่ำหนึ่งรัฐ

(b)	กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในบริบทของ
กิจกรรมของที่ท�ำกำรของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล
ภำยในสหภำพ	 แต่ส่งผลกระทบที่จะเห็นเกิดข้ึนอย่ำง
เหน็ได้ชัดหรอืมแีนวโน้มจะส่งผลกระทบอย่ำงเหน็ได้ชดั
กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในรัฐสมำชิกมำกกว่ำหนึ่งรัฐ

24.	“กำรแย้งในประเด็นและมีเหตุผล”	 หมำยถึงกำรแย้งร่ำง																

ค�ำวินิจฉัยว่ำมีกำรละเมิดข้อก�ำหนดนี้เกิดข้ึนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที	่																	
ของผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลถูกคำดหมำยไว้ว ่ำจะเป็นไปตำม																									
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ข้อก�ำหนดนี้หรือไม่	 โดยแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงควำมเส่ียงอย่ำง																					
มีนัยส�ำคัญอันเป็นผลจำกร่ำงค�ำวินิจฉัย	 โดยค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพขั้น												
พ้ืนฐำนของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและกำรไหลเวียนของข้อมูลภำยใน
สหภำพเมื่อค�ำวินิจฉัยดังกล่ำวจะน�ำมำบังคับใช้

“สมำคมบริกำรสำรสนเทศ”	 หมำยถึงบริกำรดังที่กล่ำวไว้ใน														
ข้อ	(a)	ของอนุมำตรำ	1	ในมำตรำ	1	ของค�ำสั่งที่	(EU)	2015/1535	ของ
สภำยุโรปและที่ประชุมยุโรป1

“องค์กำรระหว่ำงประเทศ”	หมำยถึงองค์กำรใด	ๆ	และองค์กร
ทีข่ึน้กบัองค์กำรน้ันซึง่ถูกก�ำกบัโดยกฎหมำยระหว่ำงประเทศหรอืองค์กร
อื่นใดที่ถูกจัดตั้งขึ้นหรือโดยตำมหลักของควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป

บรรพ 2

หลักการ

มาตรา 5 หลักกำรท่ีสมัพนัธ์กบักำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล

1.	 ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง

(a)	 ถูกประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมำย	 เป็นธรรมและ										
ด้วยวิธีกำรอันโปร่งใสเมื่อสัมพันธ์กับผู้ถูกประมวลผล	
(“ควำมชอบด้วยกฎหมำย	 ควำมเป็นธรรม	 และควำม
โปร่งใส”)

1	 Directive	(EU)	2015/1535	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	
of	 9	 September	 2015	 ได้วำงแนวทำงในด้ำนของข้อก�ำหนดทำงเทคนิคส�ำหรับ
กำรจัดให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศและกฎของสมำคมบริกำรสำรสนเทศ	(OJ	L	241,	
17.9.2015,	p.	1).
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(b)	 ถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ เฉพำะ	 ชัดเจนและ																	
ชอบธรรม	 และไม่ถูกประมวลผลนอกเหนือไปจำกที่
ตกลงไว้แต่ต้นด้วยวิธีกำรที่เข้ำกับวัตถุประสงค์ไม่ได้												
กำรประมวลผลนอกเหนือจำกที่ตกลงไว้แต่ต้นเพ่ือ												
บรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะ	
วัตถุประสงค ์ ในกำรวิจัยด ้ำนวิทยำศำสตร ์ห รือ
ประวัติศำสตร์หรือวัตถุประสงค์ทำงสถิติจะต้องไม่ถูก
พิจำรณำว่ำเข้ำกันได้กับวัตถุประสงค์ตั้งต้น	 (“กำร
ก�ำหนดขอบเขตของวัตถุประสงค์”)	 โดยสอดคล้องกับ
อนุมำตรำ	1	ในมำตรำ	89

(c)	 เพียงพอ	 เกี่ยวเน่ืองและอยู่ในขอบเขตที่จ�ำเป็นโดย
สมัพนัธ์กบัวตัถปุระสงค์ทีข้่อมลูถกูประมวลผล	(“กำรใช้
ข้อมูลให้น้อยที่สุด”/	‘data	minimisation’)

(d)	แม่นย�ำและเป็นปัจจุบันเสมอหำกจ�ำเป็น	 ขั้นตอนที่
จ�ำเป็นทั้งหมดจะต้องถูกปฏิบัติเพื่อรับประกันว่ำข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่แม่นย�ำจะถูกลบหรือแก้ไขโดยไม่ล่ำช้ำ	
(“ควำมแม่นย�ำ”)	 โดยค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลถูก
ประมวลผล

(e)	 ถกูเกบ็รกัษำในรปูแบบทีอ่นญุำตให้กำรระบตุวัตนของผู้
ถูกประมวลผลข้อมูลไม่เป็นไปนำนกว่ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ท่ีข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล	 ข้อมูล
ส่วนบุคคลอำจถกูเกบ็รกัษำไว้ในระยะเวลำทีย่ำวนำนข้ึน
ตรำบเท่ำทีข้่อมลูส่วนบุคคลจะถกูประมวลผลโดยเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรท�ำจดหมำยเหตุอันเป็นไป																	
เพื่อประโยชน์สำธำรณะ	 วัตถุประสงค์ในกำรวิจัยทำง



Privacy Thailand

109

วิทยำศำสตร์หรือประวัติศำสตร์เท่ำนั้น	 โดยสอดคล้อง
กับอนุมำตรำ	1	ในมำตรำ	89	ซึ่งขึ้นกับกำรน�ำมำตรกำร
ทำงเทคนิคและกำรจัดกำรองค์กรที่เหมำะสมซ่ึงข้อ
ก�ำหนดนี้ต้องกำรส�ำหรับกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพไป
ปฏิบัติ	(“กำรก�ำหนดขอบเขตกำรเก็บรักษำ”)

(f)	 ถูกประมวลผลด้วยวิธีกำรท่ีรับประกันควำมปลอดภัย
ของข้อมลูส่วนบคุคลตำมสมควรอนัรวมถงึกำรคุม้ครอง
จำกกำรประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญำตหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมำยและจำกกำรสูญเสีย	 กำรถูกท�ำลำยหรือควำม
เสียหำยโดยอุบัติเหตุ	 โดยใช้มำตรกำรทำงเทคนิคหรือ
กำรจัดกำรองค์กรตำมสมควร	(“ควำมสมบูรณ์และเป็น
ควำมลับ”)

2.	 ผูค้วบคมุควรเป็นผูรั้บผดิชอบต่ออนมุำตรำ	1	ในมำตรำนีแ้ละ
สำมำรถแสดงว่ำปฏิบัติตำมได้	(“กำรถูกตรวจสอบได้”)

มาตรา 6 ควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรประมวลผล

1.	 กำรประมวลผลจะชอบด้วยกฎหมำยก็ต่อเมื่อและอยู่ใน
ขอบเขตของข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

(a)	 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพำะอย่ำงหนึง่หรอื
มำกกว่ำ

(b)	กำรประมวลผลข้อมูลจ�ำเป็นส�ำหรับกำรปฏิบัติตำม
สัญญำท่ีผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเป็นคู่สัญญำหรือเพื่อให้
เป็นไปตำมข้ันตอนท่ีผู้ถูกประมวลผลข้อมูลร้องขอก่อน
ท�ำสัญญำ
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(c)	 กำรประมวลผลจ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีตำม
กฎหมำยของผู้ควบคุม

(d)	กำรประมวลผลจ�ำเป็นต่อกำรคุ้มครองผลประโยชน์อัน
เก่ียวเนื่องถึงชีวิตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือบุคคล
ธรรมดำอื่น

(e)	 กำรประมวลผลจ�ำเป็นส�ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่อันเป็น
ไปเพ่ือประโยชน์สำธำรณะหรือเพื่อใช้อ�ำนำจทำงกำรที่
ผู้ควบคุมได้รับมอบหมำย

(f)	 กำรประมวลผลจ�ำเป็นต่อวตัถุประสงค์อันเป็นประโยชน์
โดยชอบท่ีผู ้ประมวลผลหรือบุคคลที่สำมต้องกำรให	้																

เกิดขึ้น	 เว้นแต่ว่ำมีประโยชน์อื่นหรือสิทธิเสรีภำพ																						
ขั้นพื้นฐำนของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่ส�ำคัญกว่ำ	 ซึ่ง
จ�ำเปน็ต้องคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเป็นผู้เยำว์

	 ข้อ	 (f)	 ในอนุมำตรำหนึ่งจะไม่บังคับใช้กับกำรประมวลผล		
โดยหน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจอันเป็นไปเพื่อประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติภำรกิจ

2.	 รัฐสมำชิกอำจยังคงบังคับใช ้กฎหมำยท่ีมีอยู ่หรือน�ำ																																
ข้อกฎหมำยใหม่ท่ีเฉพำะเจำะจงยิ่งขึ้นมำปรับเข้ำกับกำรบังคับใช้กฎใน
ข้อก�ำหนดนี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลอันเป็นไป
ตำมข้อ	(c)	และ	(e)	ในอนมุำตรำ	1	โดยกำรก�ำหนดเงือ่นไขจ�ำเป็นเฉพำะ
เพิม่เตมิส�ำหรบักำรประมวลผลและมำตรกำรอ่ืน	ๆ 	เพือ่รับประกนัถงึกำร
ประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมำยและเป็นธรรมอันรวมไปถึงสถำนกำรณ์
เฉพำะในกำรประมวลผลดังที่ระบุไว้ในบรรพ	9
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3.	 หลักในกำรประมวลผลที่ถูกอ้ำงอิงถึงในข้อ	(c)	และ	(e)	ใน
อนุมำตรำ	1	จะถูกก�ำหนดโดย

(a)	 กฎหมำยของสหภำพ	หรือ
(b)	กฎหมำยของรัฐสมำชิกที่มีอ�ำนำจเหนือผู้ควบคุม

วัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลจะต้องถูกก�ำหนดในหลัก
กฎหมำยดังกล่ำวหรือโดยพจิำรณำตำมกำรประมวลผลดังทีอ้่ำงไว้ในข้อ	
(e)	ของอนุมำตรำ	1	ซึ่งจะจ�ำเป็นต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติภำรกิจ
อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือเพื่อใช้อ�ำนำจทำงกำรที่ผู้ควบคุม
ได้รับมอบหมำย	 มูลฐำนทำงกฎหมำยดังกล่ำวอำจมีบัญญัติเป็น
บทเฉพำะกำลเพื่อให้ปรับใช้กับกำรบังคับใช้กฎในข้อก�ำหนดนี้	 เช่น	
เง่ือนไขทั่วไปต่ำง	 ๆ	 ภำยใต้กำรก�ำกับโดยควำมชอบด้วยกฎหมำยของ
กำรประมวลผลโดยผู้ควบคุม	ประเภทของข้อมูลที่ถูกประมวลผล	ผู้ถูก
ประมวลผลที่เกี่ยวข้อง	 บุคคลและวัตถุประสงค์ที่อำจเข้ำถึงข้อมูลส่วน
บุคคลได้	 กำรก�ำหนดขอบเขตของวัตถุประสงค์	 ระยะเวลำในกำรเก็บ
รกัษำและกำรด�ำเนนิกำรประมวลผลอนัรวมถงึมำตรกำรทีจ่ะรับประกนั
ว่ำกำรประมวลผลจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำยและเป็นธรรมดังเช่น
ที่ก�ำหนดไว้กับสถำนกำรณ์เฉพำะในกำรประมวลผลที่ระบุไว้ในบรรพ	9	
กฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกจะต้องบรรลุเป้ำหมำยอันเป็น
ประโยชน์สำธำรณะและได้สัดส่วนกับจุดมุ่งหมำยโดยชอบที่ต้องกำรให้
เกิดขึ้น

4.	 เมื่อกำรประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจำกที่
ข้อมลูส่วนบคุคลถกูเกบ็รวบรวมซึง่ไม่ได้อยูบ่นฐำนของควำมยนิยอมหรอื
กฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกอันเป็นส่วนหนึ่งของมำตรกำรที่
จ�ำเป็นและได้สัดส่วนในสงัคมประชำธิปไตยเพือ่คุม้ครองจดุมุง่หมำยต่ำง	ๆ 	
ดังที่ถูกกล่ำวถึงในอนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 23	 เพื่อให้มีสิ่งยืนยันว่ำกำร
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ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเข้ำกันได้กับวัตถุประสงค์ตั้งต้นในกำร
เก็บข้อมูลหรือไม่	 ผู้ควบคุมควรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้ร่วมด้วยโดย
ละเอียด

(a)	 ควำมเช่ือมโยงใด ๆ	 ระหว่ำงวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วน
บุคคลถูกเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ส�ำหรับกำร
ประมวลผลท่ีเจตนำให้เกิดขึ้นนอกเหนือจำกที่ต้องกำร
แต่ต้น

(b)	บรบิททีข้่อมลูส่วนบคุคลถกูเกบ็รวบรวมโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลกับผู้ควบคุม

(c)	 ธรรมชำตขิองข้อมลูส่วนบคุคลตำมมำตรำ	9	โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล	
ทีจ่ะถูกจดัประเภทว่ำเป็นข้อมลูประเภทพิเศษได้หรอืไม่	
หรือข้อมูลดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินโทษและ										
ควำมผิดทำงอำญำหรือไม่ตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ	10

(d)	ผลที่อำจเกิดข้ึนตำมมำต่อผู ้ ถูกประมวลผลข้อมูล																						
ซึ่งอำจเป็นไปได้จำกกำรประมวลผลที่เจตนำให้เกิดขึ้น
นอกเหนือจำกที่ต้องกำรแต่ต้น

(e)	 กำรมีอยู่ของกำรคุ้มครองตำมสมควรอันรวมถึงกำรเข้ำ
รหัสหรือกำรปกปิดอัตลักษณ์

มาตรา 7 	เงื่อนไขส�ำหรับควำมยินยอม

1.	 เม่ือกำรประมวลผลเกดิขึน้โดยควำมยนิยอม	ผูค้วบคมุจะต้อง
สำมำรถแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนได้ว่ำผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ยินยอม
ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน
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2.	 หำกกำรให้ควำมยินยอมของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเกิดขึ้น
ในบรบิทของกำรประกำศเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงอืน่ด้วย
แล้ว	กำรขอควำมยินยอมต้องถูกน�ำเสนอด้วยวิธีที่สำมำรถแยกออกจำก
สิง่อ่ืนได้อย่ำงชดัเจน	ในรปูแบบท่ีเข้ำใจและเข้ำถงึได้ง่ำย	ใช้ภำษำทีช่ดัเจน
และไม่ซับซ้อน	ส่วนใด	ๆ	ก็ตำมของกำรประกำศที่ก่อให้เกิดกำรละเมิด
ข้อก�ำหนดนี้จะไม่มีผลผูกพัน

3.	 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีสิทธิยกเลิกควำมยินยอมได้ทุกเมื่อ	
กำรยกเลิกควำมยินยอมจะไม่ส่งผลต่อควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำร
ประมวลผลที่เกิดขึ้นด้วยควำมยินยอมก่อนที่จะถูกยกเลิก	ผู้ประมวลผล
ข้อมูลควรได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่ำวก่อนให้ควำมยินยอม	 กำรยกเลิกจะ
ต้องเป็นไปโดยง่ำย

4.	 เมื่อประเมินสถำนกำรณ์ว่ำควำมยินยอมนั้นได้มำโดยอิสระ
หรือไม่	 จะต้องพิจำรณำร่วมกับสิ่งท่ีเป็นเงื่อนไขในกำรได้มำซึ่งควำม
ยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงถึงที่สุด	 เช่นกำรบังคับ
สญัญำอนัรวมไปถึงกำรให้บรกิำรท่ีไม่จ�ำเป็นต่อกำรบงัคับสญัญำดงักล่ำว
นั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขควำมยินยอมหรือไม่

มาตรา 8	 เงื่อนไขท่ีบังคับใช้กับควำมยินยอมของผู้เยำว์โดย
สัมพันธ์กับสมำคมบริกำรสำรสนเทศ

1.	 โดยที่ข้อ	(a)	ในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำ	6	บังคับใช้กับกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยำว์โดยสัมพันธ์กับกำรเสนอบริกำร
ของสมำคมบริกำรสำรสนเทศไปยังผู้เยำว์โดยตรงจะชอบด้วยกฎหมำย
ก็ต่อเมื่อผู้เยำว์อำยุ	16	ปีเป็นอย่ำงน้อย	เมื่อผู้เยำว์อำยุต�่ำกว่ำ	16	ปีกำร
ประมวลผลดงักล่ำวจะชอบด้วยกฎหมำยกต่็อเมือ่อยูใ่นขอบเขตทีย่นิยอม
ได้มำหรือได้อ�ำนำจปกครองของบิดำมำรดำของผู้เยำว์
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	 รฐัสมำชกิอำจก�ำหนดให้ลดอำยขุัน้ต�ำ่ลงได้เพ่ือให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์โดยมีเงื่อนไขว่ำอำยุขั้นต�่ำดังกล่ำวจะไม่น้อยกว่ำ	13	ปี

2.	 ผูค้วบคุมจะต้องแสดงได้ว่ำพยำยำมพิสจูน์กรณเีหล่ำนัน้อย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำควำมยินยอมนั้นได้มำหรือได้อ�ำนำจปกครองของบิดำ
มำรดำของผู้เยำว์	โดยพิจำรณำถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่ประกอบ

3.	 อนุมำตรำ	 1	 จะไม่ส่งผลกระทบต่อกฎหมำยกำรท�ำสัญญำ
ทั่วไปของรัฐสมำชิก	เช่น	กฎระเบียบว่ำด้วยควำมสมบูรณ์ตำมกฎหมำย	
กำรก่อให้เกิดสัญญำหรือผลของสัญญำที่สัมพันธ์กับผู้เยำว์

มาตรา 9 กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

1.	 กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต้นก�ำเนิดทำง													
เชื้อชำติและชำติพันธุ์	 ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง	 ควำมเชื่อทำงศำสนำ
หรือปรัชญำ	 หรือกำรเป็นสมำชิกสหภำพวิชำชีพ	 และกำรประมวลผล
ข้อมูลพันธุกรรม	ข้อมูลชีวมำตรำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรระบุอัตลักษณ์
บคุคลธรรมดำอย่ำงเฉพำะเจำะจง	ข้อมลูเกีย่วข้องกบัสุขภำพหรือข้อมลู
เกี่ยวกับชีวิตทำงเพศหรือวิถีทำงเพศของบุคคลธรรมดำ	จะกระท�ำมิได้

2.	 อนุมำตรำ	1	จะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

(a)	 ผู้ถูกประมวลผลได้ให้ควำมยินยอมอย่ำงชัดเจนถึงกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับวัตถุประสงค์โดย
เฉพำะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือมำกกว่ำ	 เว้นแต่ว่ำเมื่อ
กฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกได้ก�ำหนดกำรห้ำม
ตำมที่อ้ำงไว้ในอนุมำตรำ	 1	 จะไม่สำมำรถถูกยกเว้นได้
โดยผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

(b)	กำรประมวลผลจ�ำเป็นต่อวตัถปุระสงค์ในกำรปฏบิตัติำม
พนัธกรณีและใช้สทิธิบำงประกำรของผูค้วบคมุหรอืผูถ้กู



Privacy Thailand

115

ประมวลผลข้อมลูในด้ำนทีเ่กีย่วกบักฎหมำยกำรจ้ำงงำน	
กฎหมำยควำมมั่นคงทำงสังคมและกำรให้กำรคุ้มครอง
ทำงสงัคมตรำบเท่ำท่ีได้อ�ำนำจโดยกฎหมำยของสหภำพ
หรือรัฐสมำชิก	หรือข้อตกลงร่วมดังที่ระบุไว้ในกฎหมำย
ของรัฐสมำชิกที่บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำน
และผลประโยชน์ของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูตำมสมควร

(c)	 กำรประมวลผลท่ีจ�ำเป็นต่อกำรคุม้ครองผลประโยชน์อนั
เกี่ยวเนื่องถึงชีวิตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือบุคคล
ธรรมดำอ่ืน	 เมื่อผู้ถูกประมวลผลไม่สำมำรถให้ควำม
ยนิยอมเองได้ด้วยเหตผุลทำงกำยภำพหรอืทำงกฎหมำย

(d)	กำรประมวลผลถูกด�ำเนินกำรโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมอันชอบธรรมของมูลนิธิ	 สมำคมหรือองค์กรไม่
แสวงหำผลก�ำไรอื่น	 ๆ	 ท่ีมีจุดมุ่งหมำยในด้ำนกำรเมือง	
ปรัชญำ	 ศำสนำ	 กำรรวมกลุ่มทำงวิชำชีพ	 โดยมีกำร
คุ้มครองข้อมูลตำมสมควรและอยู่บนเง่ือนไขของกำร
ประมวลผลท่ีสัมพันธ์กับสมำชิกหรืออดีตสมำชิกของ
องค์กรหรือบุคคลท่ีติดต่อกับองค์กรอย่ำงสม�่ำเสมอโดย
เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่ำนั้น	 และข้อมูล
ส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยสู่ภำยนอกองค์กรดังกล่ำว
โดยไม่มีควำมยินยอมของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

(e)	 กำรประมวลผลสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีผู ้ถูก

ประมวลผลข้อมูลท�ำให้เป็นข้อมูลสำธำรณะโดยเป็น															
ที่รับรู้ทั่วไป

(f)	 กำรประมวลผลจ�ำเป็นต่อกำรเริ่ม	 ใช้	หรือคุ้มครองกำร
อ้ำงสิทธิตำมกฎหมำยหรือเมื่อใดก็ตำมที่ศำลปฏิบัติ
หน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรม
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(g)	 กำรประมวลผลจ�ำเป็นด้วยเหตผุลของประโยชน์สำธำรณะ
ที่ส�ำคัญชัดเจนตำมหลักกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐ
สมำชิกอันจะต้องได้ส่วนกับเป้ำหมำยที่ต้องกำร	เคำรพ
สำระส�ำคัญของสิทธิในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และก�ำหนดให้มมีำตรกำรทีเ่หมำะสมและเฉพำะเจำะจง
เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำนและผลประโยชน์ของผู้ถูก
ประมวลผล

(h)	กำรประมวลผลจ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์ด้ำนเวชศำสตร์
ป้องกันหรือเวชศำสตร์โรคจำกกำรท�ำงำน	เพื่อประเมิน
สถำนกำรณ์ของควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนของลูกจ้ำง	
กำรวนิจิฉยัโรค	กำรจดัหำบรกิำรทำงสำธำรณสขุและสังคม	
หรือกำรรักษำหรือจัดกำรระบบและบริกำรสำธำรณสุข
และสงัคมตำมหลกัของกฎหมำยของสหภำพหรอืรฐัสมำชกิ
หรือตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพ
สำธำรณสุขและอยู่ภำยใต้เงื่อนไขและกำรคุ้มครองตำม
ที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	3	ของมำตรำนี้

(i)	 กำรประมวลผลจ�ำเป็นด้วยเหตผุลของประโยชน์สำธำรณะ
ในด้ำนสำธำรณสุข	 เช่น	 กำรป้องกันภัยคุกคำมร้ำยแรง
ต่อสขุภำพท่ีสำมำรถแพร่กระจำยข้ำมพรมแดนหรอืเพือ่
รบัประกนัมำตรฐำนควำมปลอดภัยของบรกิำรสำธำรณสขุ
และผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์หรือบริกำรทำงกำรแพทย์
ในระดบัสงูตำมหลกักฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชกิ
ที่ก�ำหนดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมและเฉพำะเจำะจง
เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล		
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับควำมลับทำงวิชำชีพ
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(j)	 กำรประมวลผลส�ำหรับวัต ถุประสงค ์ ในกำรท�ำ
จดหมำยเหตุ อันเป ็นไปเพื่อประโยชน ์สำธำรณะ	
วตัถปุระสงค์ในกำรวจิยัวทิยำศำสตร์หรือประวตัศิำสตร์	
หรือวัตถุประสงค์ทำงสถิติโดยเป็นไปตำมอนุมำตรำ	 1	
ในมำตรำ	 89	 บนฐำนของกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐ
สมำชิก	 ซึ่งจะต้องได้สัดส่วนกับเป้ำหมำยที่ต้องกำร	
เคำรพสำระส�ำคัญของสิทธิในกำรเข้ำถึงกำรคุ้มครอง
ข้อมูลและก�ำหนดให้มำตรกำรที่เหมำะสมและเฉพำะ
เจำะจงสำมำรถเกิดขึ้นได้เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน
และผลประโยชน์ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

3.	 ข้อมลูส่วนบุคคลท่ีถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำนีอ้ำจ
ถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อ	 (h)	 ของอนุมำตรำ	 2	 เมื่อข้อมูล
ส่วนบุคคลเหล่ำนั้นถูกประมวลผลโดยหรือภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ
เจ้ำหน้ำทีว่ชิำชพีท่ีถกูก�ำหนดโดยพนัธกรณเีกีย่วกบัควำมลบัทำงวชิำชพี
ภำยใต้กฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกหรือกฎที่ตั้งโดยหน่วยงำนที่
มีอ�ำนำจในระดับชำติ

4.	 รัฐสมำชิกยังอำจใช้หรือน�ำเง่ือนไขอื่น ๆ	 อันรวมถึงกำร
ก�ำหนดขอบเขตมำใช้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูล
พันธุกรรม	ข้อมูลชีวมำตรำหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ

มาตรา 10	 กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกำร
ตัดสินโทษและควำมผิดทำงอำญำ

กำรประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลทีส่มัพนัธ์กบักำรตดัสนิโทษและ
ควำมผิดทำงอำญำหรือมำตรกำรควำมปลอดภัยอื่นๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องตำม
เหตุผลในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำ	6	จะด�ำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภำยใต้
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กำรควบคุมของหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจทำงกำรหรือเมื่อกำรประมวลผลได้
อ�ำนำจโดยกฎหมำยของสหภำพหรอืรฐัสมำชกิทีก่�ำหนดให้มกีำรคุ้มครอง
สทิธเิสรีภำพของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูตำมสมควรแล้วเท่ำนัน้	ทะเบยีน
เบ็ดเสร็จว่ำด้วยกำรตัดสินโทษทำงอำญำใด	 ๆ	 จะต้องถูกเก็บรักษำไว	้											
ภำยใต้กำรควบคุมของหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจทำงกำรเท่ำนั้น

มาตรา 11 กำรประมวลผลที่ไม่จ�ำเป็นต้องระบุอัตลักษณ์

1.	 หำกวัตถุประสงค์ท่ีผู้ควบคุมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล											
ไม่ต้องกำรระบุอัตลักษณ์ของผู้ถูกประมวลผลหรือไม่ต้องกำรอีกต่อไป											
ผู้ควบคุมจะไม่มีพันธกรณีในกำรดูแลรักษำ	ได้มำหรือประมวลผลข้อมูล
เพิ่มเติมใด  ๆ	 เพ่ือระบุอัตลักษณ์ของผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดนี้เท่ำนั้น

2.	 ในกรณีที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 ของมำตรำนี้ท่ีผู้ควบคุม
สำมำรถแสดงให้เหน็ได้ว่ำไม่ได้อยูใ่นสถำนะทีจ่ะระบอุตัลักษณ์ของผู้ถกู
ประมวลผลข้อมลู	ผูค้วบคมุจะต้องแจ้งข้อมลูดงักล่ำวต่อผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลหำกเป็นไปได้	ในกรณีดังกล่ำว	มำตรำ	15	ถึง	20	จะไม่มีผลบังคับ
ใช้เว้นแต่ว่ำผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะขอใช้สิทธิของตนภำยใต้มำตรำ							
ดังกล่ำว	ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอันสำมำรถท�ำให้กำรระบุอัตลักษณ์เป็นไปได้
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บรรพ 3
สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

 หมวด 1

ความโปร่งใสและแนวปฏิบัติ

มาตรา 12	ควำมโปร่งใสของข้อมูล	กำรสื่อสำรและแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับกำรใช้สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

1.	 ผูค้วบคมุจะต้องด�ำเนนิมำตรกำรตำมสมควรในกำรให้ข้อมลู
ใด	ๆ	ก็ตำมดังที่ถูกอ้ำงถึงในในมำตรำ	13	และกำรสื่อสำรใด	ๆ	ภำยใต้
มำตรำ	15	ถงึ	22	และ	34	ซึง่สมัพนัธ์ต่อกำรประมวลผลกบัผูถ้กูประมวล
ผลในรปูแบบท่ีกระชับ	โปร่งใส	เข้ำใจง่ำยและเข้ำถงึง่ำย	ใช้ภำษำทีช่ดัเจน
และไม่ซับซ้อน	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับข้อมูลใด	ๆ	ก็ตำมที่เจำะจงสื่อกับ
ผูเ้ยำว์	ข้อมูลจะต้องถกูจดัหำให้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืด้วยวธิกีำรอืน่ๆ	
ตำมสมควร	 รวมถึงด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์	 กำรให้ข้อมูลอำจให้ด้วย
ปำกเปล่ำเมื่อผู้ถูกประมวลผลร้องขอโดยมีเงื่อนไขว่ำอัตลักษณ์ของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลถูกพิสูจน์ได้ด้วยวิธีกำรอื่น

2.	 ผู้ควบคุมจะต้องช่วยให้กำรใช้สิทธิของผู้ถูกประมวลผลตำม
มำตรำ	15	ถึง	22	เป็นไปโดยง่ำย	ในกรณีที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	2	ใน
มำตรำ	 11	 ผู้ควบคุมจะต้องไม่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตำมค�ำขอของผู้ถูก

ประมวลผลข้อมูลที่เป็นไปเพื่อใช้สิทธิของตนตำมมำตรำ	 15	 ถึง	 22																			
เว้นแต่ผู้ควบคุมแสดงให้เห็นได้ว่ำมิได้อยู่ในสถำนะที่จะระบุตัวตนของผู้
ถูกประมวลผลได้

3.	 ผูค้วบคุมจะต้องจัดให้มข้ีอมลูว่ำด้วยกำรปฏบิตักิำรทีเ่กดิขึน้
ตำมค�ำขอตำมมำตรำ	15	ถึง	22	ต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลโดยไม่ล่ำช้ำ
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หำกไม่มีเหตุอันควรและในทุกเหตุกำรณ์	 ภำยในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ได้
รับค�ำขอ	 ช่วงเวลำดังกล่ำวอำจขยำยได้อีกสองเดือนเมื่อจ�ำเป็นโดย
พิจำรณำถึงควำมซับซ้อนและจ�ำนวนของค�ำร้องร่วมด้วยโดยละเอียด															
ผู้ควบคุมจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับกำรขยำย	
เวลำใด	 ๆ	 ภำยในหน่ึงเดือนนับตั้งแต่ได้รับค�ำร้อง	 ร่วมกับเหตุผลของ	
ควำมล่ำช้ำ	เมือ่ผูถ้กูประมวลผลข้อมลูส่งค�ำขอด้วยวธิกีำรอิเลก็ทรอนกิส์	
กำรให้ข้อมูลจะต้องเป็นไปด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์หำกเป็นไปได	้																
เว้นแต่ว่ำผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะร้องขอให้เป็นอย่ำงอื่น

4.	 หำกผู้ควบคุมมิได้ด�ำเนินกำรตำมค�ำขอของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมลู	ผูค้วบคมุจะต้องแจ้งผูถู้กประมวลผลข้อมลูโดยไม่ล่ำช้ำและภำยใน
หน่ึงเดอืนหลงัจำกได้รบัค�ำขอถึงเหตผุลท่ีไม่ด�ำเนินกำร	และควำมเป็นไป
ได้ในกำรยืน่ค�ำร้องต่อหน่วยงำนก�ำกบัดแูลและกำรหำแนนวทำงเยยีวยำ
ตำมกฎหมำย

5.	 ข้อมูลที่ถูกจัดหำให้ตำมมำตรำ	13	และ	14	และกำรสื่อสำร
ใด	ๆ	และกำรด�ำเนินกำรใด	ๆ	อันเกิดขึ้นตำมมำตรำ	15	ถึง	22	และ	34	
จะต้องถกูจดัหำให้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย	เมือ่ค�ำขอของผูถ้กูประมวลผลข้อมลู
ไม่มีมูลหรือเกินกว่ำเหตุอย่ำงชัดแจ้ง	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อค�ำขอนั้นมี
ลกัษณะซ�ำ้ซ้อนอย่ำงเหน็ได้ชดั	ผูค้วบคุมอำจเลอืกใช้วธิกีำรข้อใดข้อหนึง่
ดังต่อไปนี้

(a)	เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมตำมสมควร	 โดยพิจำรณำถึง																								
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ข้อมูลหรือกำรสื่อสำรหรือกำรปฏิบัติ
กำรตำมที่ร้องขอร่วมด้วยโดยละเอียด

(b)	ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตำมค�ำขอ

ผู้ควบคุมจะต้องรับภำระในกำรแสดงให้เห็นโดยกระจ่ำงถึง
ลักษณะที่แสดงว่ำค�ำขอดังกล่ำวไม่มีมูลอย่ำงชัดแจ้งหรือเกินกว่ำเหตุ
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6.	 เมือ่ผูค้วบคมุมเีหตุให้สงสยัเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ของของบคุคล
ธรรมดำที่ส่งค�ำขอดังที่ถูกอ้ำงถึงมำตรำ	15	ถึง	21	ผู้ควบคุมอำจขอให้มี
กำรจัดหำข้อมูลเพิ่มเติมที่จ�ำเป็นต่อกำรยืนยันอัตลักษณ์ของผู ้ถูก
ประมวลผลโดยที่จะไม่ส่งผลเสียต่อมำตรำ	11

7.	 ข้อมูลที่จัดหำให้กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตำมมำตรำ	 13	
และ	14	อำจถูกจัดหำให้ในรูปแบบที่มีสัญลักษณ์มำตรฐำนประกอบกัน
เพื่อให้สำมำรถมองเห็น	 เข้ำใจ	 และอ่ำนได้โดยง่ำย	 เพื่อกำรทบทวนใน
ส่วนส�ำคัญถึงกระบวนกำรประมวลผลที่เจตนำให้เกิดขึ้น	เมื่อสัญลักษณ์
ถูกน�ำเสนอด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์	 สัญลักษณ์เหล่ำนั้นควรสำมำรถ
อ่ำนได้ด้วยเครื่อง

8.	 ควรสนับสนุนให้คณะกรรมำธิกำรมีอ�ำนำจในกำรรับ
บทบัญญัติต่ำง ๆ	 ท่ีให้อ�ำนำจแก่คณะกรรมำธิกำรโดยสอดคล้องกับ						
มำตรำ	 92	 ไปปฏิบัติ	 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรก�ำหนดว่ำข้อมูลใดจะถูก
น�ำเสนอโดยใช้สัญลักษณ์	 และกระบวนกำรในกำรจัดท�ำสัญลักษณ์
มำตรฐำนต่ำง	ๆ

หมวด 2

ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 13 ข้อมูลที่จะต้องถูกจัดหำให้เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูก
รวบรวมจำกผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

1.	 เมือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลจำกผูถ้กูประมวลผลข้อมลู	
ผู้ควบคุมจะต้องจัดหำข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในเวลำ
ที่ได้ข้อมูลมำ	อันประกอบไปด้วย
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(a)	 รำยละเอียดอัตลักษณ์และกำรติดต่อของผู้ควบคุมและ
หำกบังคับได้	รวมถึงผู้แทนของผู้ควบคุม	

(b)	รำยละเอียดกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล	 หำก											
บังคับได้

(c)	 วตัถปุระสงค์ในกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีเ่จตนำ
ให้เกิดขึ้น	 เช่นเดียวกับมูลฐำนทำงกฎหมำยส�ำหรับกำร
ประมวลผล

(d)	ผลประโยชน์โดยชอบของผู้ควบคุมหรือบุคคลที่สำม
ต้องกำรให้เกดิขึน้โดยทีก่ำรประมวลผลเป็นไปตำมข้อ	(f)	
ของอนุมำตรำ	1	ในมำตรำ	6

(e)	 ผู้รับหรือประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล	ถ้ำมี

(f)	 ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ควบคุมเจตนำเคลื่อนย้ำย
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สำมหรือองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ	 และกำรมีอยู ่หรือขำดค�ำวินิจฉัยที	่													
เพียงพอโดยคณะกรรมำธิกำร	 หรือในกรณีของกำร
เคลื่อนย้ำยดังกล่ำวท่ีถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 46	 หรือ	 47												
หรอืวรรคสองในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำ	49	ที่อ้ำงอิงถึง
กำรคุ้มครองที่เหมำะสมหรือตำมสมควร	 และวิธีกำรให้
ได้มำซึง่ส�ำเนำของข้อมลูเหล่ำน้ันหรอืเมือ่ข้อมลูเหล่ำน้ัน
ถูกท�ำให้สำมำรถเข้ำถึงได้	หำกบังคับได้

2.	 นอกเหนอืไปจำกข้อมลูส่วนบุคคลท่ีถูกอ้ำงถึงในอนมุำตรำ	1	
ผู้ควบคุมจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จ�ำเป็นในเวลำที่ได้ข้อมูลมำ	 เพื่อ																	
รับประกันถึงกำรประมวลผลข้อมูลที่เป็นธรรมและโปร่งใส	อันประกอบ
ด้วย
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(a)	 ระยะเวลำทีข้่อมลูส่วนบคุคลถกูเกบ็รักษำ	หรือหำกเป็น
ไปไม่ได้ให้แจ้งเกณฑ์ในกำรก�ำหนดระยะเวลำแทน

(b)	กำรมอียูข่องสทิธใินกำรขอเข้ำถึงและแก้ไขหรือลบข้อมลู
ส่วนบุคคลหรอืจ�ำกดักำรประมวลผลทีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้กู
ประมวลผลข้อมูลหรือเพื่อแย้งกำรประมวลผลรวมถึง
สิทธิในกำรใช้ข้อมูลส่วนร่วมกัน	จำกผู้ควบคุม

(c)	 กำรมอียู่ของสิทธใินกำรยกเลกิกำรยนิยอมได้ทกุเมือ่โดย
ไม่มผีลต่อควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรประมวลผลที่
เกดิข้ึนโดยควำมยินยอมก่อนถกูยกเลกิ	เมือ่กำรประมวล
ผลเป็นไปตำมข้อ	(a)	ในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำ	6	หรือ
ข้อ	(a)	ในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	9

(d)	สิทธิในกำรร้องเรียนต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแล

(e)	กำรพิจำรณำว่ำกำรจัดหำข้อมูลส่วนบุคคลจะถือว่ำ												
เป็นเงื่อนไขจ�ำเป็นตำมกฎหมำยหรือตำมสัญญำ	หรือ
เงือ่นไขจ�ำเป็นต่อกำรท�ำสญัญำหรือไม่รวมถงึกำรทีผู้่ถกู
ประมวลผลข้อมลูมข้ีอผกูพนัต่อกำรให้ข้อมลูส่วนบคุคล
หรือไม่	 และผลท่ีจะเกิดตำมมำจำกกำรไม่สำมำรถให้
ข้อมูลดังกล่ำวได้

(f)	 กำรมีอยู่ของระบบกำรวินิจฉัยอัตโนมัติ	 (automated	
decision-making)	อนัรวมถงึกำรท�ำโพรไฟล์ดังทีถ่กูอ้ำง
ถึงในอนุมำตรำ	1	และ	4	ของมำตรำ	22	และอย่ำงน้อย
ในกรณีเหล่ำนั้นคือข้อมูลส�ำคัญในส่วนของระบบวิธี
ประมวลผลทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	เช่นเดยีวกบัผลกระทบทีม่ี
นัยส�ำคัญท่ีคำดไว้ว่ำจะเกิดตำมมำต่อผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลจำกกระบวนกำรประมวลผลดังกล่ำว
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3.	 เมื่อผู ้ประมวลผลเจตนำจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล														
นอกเหนือไปจำกที่เจตนำไว้แต่ต้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไป
จำกที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวม	 ผู้ควบคุมจะต้องให้ข้อมูลว่ำด้วย
วตัถปุระสงค์อืน่และข้อมูลอืน่ใดในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องนอกเหนอืไปจำก
นั้นต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตำมทีอ้ำงไว้ในอนุมำตรำ	2

4.	 อนุมำตรำ	1,	2,	และ	3	จะไม่บงัคบัใช้ในกรณทีีแ่ละตรำบเท่ำ
ที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีข้อมูลแล้ว

มาตรา 14	 ข้อมูลท่ีจะถูกจัดหำให้เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลมิได้มำ
จำกผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

1.	 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลมิได้มำจำกผู ้ถูกประมวลผลข้อมูล																						
ผูค้วบคมุจะต้องจดัหำข้อมูลดงัต่อไปน้ีให้ผูถู้กประมวลผลข้อมลู	อนัได้แก่

(a)	 ข้อมลูอตัลกัษณ์และกำรตดิต่อของผูค้วบคมุ	และผู้แทน
ของผู้ควบคุม	หำกบังคับได้

(b)	ข้อมูลกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลหำกบังคับได้
(c)	 วัตถุประสงค์ส�ำหรับกำรประมวลผลที่เจตนำใช้ข้อมูล

ส่วนบคุคลเหล่ำนัน้	และรวมถงึหลกัทำงกฎหมำยส�ำหรับ
กำรประมวลผล

(d)	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(e)	 ผู้รับหรือประเภทของของผู้รับ	ถ้ำมี
(f)	 หำกบังคับได้	 ให้แสดงถึงกำรท่ีผู้ควบคุมเจตนำเคลื่อน

ย้ำยข้อมูลไปยังผู ้รับในประเทศที่สำมหรือองค์กำร
ระหว่ำงประเทศและกำรมีอยู่หรือกำรขำดค�ำวินิจฉัยที่
เพียงพอจำกคณะกรรมำธิกำร	 หรือในกรณีของกำร
เคลื่อนย้ำยตำมที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	46	หรือ	47	หรือ



Privacy Thailand

125

วรรคสองของอนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 49	 ที่อ้ำงอิงถึง							
กำรคุ้มครองตำมสมควรหรือเหมำะสมและวิธีกำรได้มำ
ซึ่งส�ำเนำข้อมูลหรือเมื่อข้อมูลถูกท�ำให้เข้ำถึงได้

2.	 นอกเหนือไปจำกข้อมูลท่ีถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 แล้ว																				
ผูค้วบคมุควรให้ข้อมลูดงัต่อไปน้ีต่อผูถู้กประมวลผลข้อมลูเพ่ือรบัประกัน
ถงึกำรประมวลผลทีเ่ป็นธรรมและโปร่งใสทีเ่กีย่วเนือ่งกบัผูถ้กูประมวลผล																		
อันได้แก่

(a)	 ระยะเวลำท่ีข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษำหรือหำก
เป็นไปไม่ได้	 ให้เป็นเกณฑ์ที่ใช้เพื่อก�ำหนดระยะเวลำ												
ดังกล่ำว

(b)	 ผลประโยชน์โดยชอบทีผู่ค้วบคมุหรือบคุคลทีส่ำมต้องกำร
ให้เกิดขึ้น	 เมื่อกำรประมวลผลเกิดจำกข้อ	 (f)	 ใน
อนุมำตรำ	1	ของมำตรำ	6

(c)	 กำรมีอยู่ของสิทธิในกำรขอกำรเข้ำถึง	 และกำรแก้ไข										
หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือจ�ำกัดกำรประมวลผลที่
เก่ียวข้องกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและในกำรคัดค้ำน
กำรประมวลผลข้อมูล	 เช่นเดียวกับสิทธิในกำรใช้ข้อมูล
ร่วมกันจำกผู้ควบคุม

(d)	กำรมีอยู่ของสิทธิในกำรยกเลิกกำรยินยอมไม่ว่ำเมื่อใด
ก็ตำมโดยไม่มีผลต่อควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำร
ประมวลผลด้วยกำรยินยอมก่อนที่จะถูกยกเลิก	 เมื่อ										
กำรประมวลผลเป็นไปตำมข้อ	(a)	ของอนุมำตรำ	1	ใน
มำตรำ	6	หรือข้อ	(a)	ในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	9	

(e)	 สิทธิในกำรร้องเรียนต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแล
(f)	 ท่ีมำของข้อมูลส่วนบุคคลว่ำมำจำกแหล่งใด	 และหำก
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บังคับได้	 บอกได้ว่ำแหล่งน้ันเข้ำถึงได้โดยสำธำรณะ										
หรือไม่

(g)	 กำรมอียูข่องระบบกำรวนิิจฉยัอตัโนมติัอันรวมไปถงึกำร
ท�ำโพรไฟล์ดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 และ	 4	 ใน
มำตรำ	 22	 และอย่ำงน้อยในกรณีเหล่ำนั้นคือข้อมูล
ส�ำคัญในส่วนของระบบวิธีประมวลผลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	
เช่นเดียวกับผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญที่คำดไว้ว่ำจะเกิด
ตำมมำต่อผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลจำกกระบวนกำร
ประมวลผลดังกล่ำว

3.	 ผูค้วบคมุจะต้องให้ข้อมลูดงัทีถ่กูอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	1	และ	2
(a)	 ภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสมหลงัจำกได้ข้อมลูส่วนบคุคล

มำ	 แต่อย่ำงช้ำท่ีสุดคือภำยในหนึ่งเดือน	 โดยค�ำนึงถึง
เงื่อนไขเฉพำะที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผล

(b)	หำกข้อมูลส่วนบุคคลถูกน�ำไปใช้เพื่อสื่อสำรกับผู ้ถูก
ประมวลผลข้อมูล	 โดยอย่ำงช้ำที่สุดคือในเวลำที่สื่อสำร
กับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเป็นครั้งแรก	หรือ

(c)	 ช้ำที่สุดเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยเป็นคร้ังแรก								
หำกคำดได้ว่ำจะเปิดเผยต่อผู้รับอื่น

4.	 เมื่อผู้ควบคุมเจตนำให้ประมวลผลข้อมูลนอกเหนือไปจำกที่
ตกลงไว้แต่ต้นเพือ่วตัถปุระสงค์อืน่ใดนอกเหนอืจำกทีท่�ำให้ได้ข้อมลูส่วน
บุคคลมำ	 ผู้ควบคุมจะต้องจัดหำข้อมูลว่ำด้วยวัตถุประสงค์อื่นนั้นและ
ข้อมูลอื่นใดในประเด็นที่เกี่ยวข้องตำมที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	2	ให้กับ
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลด้วย

5.	 อนุมำตรำ	1	ถึง	4	จะไม่บังคับใช้เมื่อและตรำบเท่ำที่
(a)	 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีข้อมูลดังกล่ำวอยู่แล้ว
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(b)	กำรจัดหำข้อมูลดังกล่ำวพิสูจน์แล้วว่ำเป็นไปไม่ได้หรือ
อำจต้องใช้ควำมพยำยำมเกนิสมควร	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ส�ำหรับกำรประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรท�ำ
จดหมำยเหตุ อันเป ็นไปเพื่อประโยชน ์สำธำรณะ	
วัต ถุประสงค ์ ในกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร ์หรือ
ประวัติศำสตร์หรือวัตถุประสงค์ทำงสถิติ	 ซึ่งถูกควบคุม
โดยเงื่อนไขและกำรคุ้มครองที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	
ในมำตรำ	 89	 หรือตรำบเท่ำที่พันธกรณีที่ถูกอ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	 1	 ของมำตรำน้ีมีแนวโน้มส่งผลให้กำรบรรลุ
เป้ำประสงค์ของกำรประมวลผลดังกล่ำวเป็นไปไม่ได้
หรือเสียหำยร้ำยแรง	 ในกรณีเช่นนั้น	 ผู้ควบคุมควรใช้

มำตรกำรตำมสมควรเพ่ือคุ ้มครองสิทธิเสรีภำพและ															
ผลประโยชน์โดยชอบของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล	 อัน									
รวมถึงกำรท�ำให้ข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสำธำรณะ

(c)	 กำรได้มำหรือเปิดเผยข้อมูลถูกวำงแนวทำงไว้อย่ำง
ชัดเจนโดยกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกท่ีมี
อ�ำนำจเหนือผู้ควบคุมและกฎหมำยดังกล่ำวได้จัดให้มี
มำตรกำรทีเ่หมำะสมเพือ่คุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้กู
ประมวลผลข้อมูล

(d)	 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องคงสภำพควำมลับโดยอยู่
ภำยใต้พันธกรณีของกำรรักษำควำมลับตำมมำตรฐำน
วิชำชีพที่ถูกก�ำกับโดยกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐ
สมำชิกอันรวมถึงข้อก�ำหนดกำรเป็นควำมลับตำม
กฎหมำย
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มาตรา 15 สิทธิในกำรเข้ำถึงโดยผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

1.	 ผูถู้กประมวลผลข้อมลูมสีทิธไิด้รบักำรยนืยนัจำกผู้ควบคมุว่ำ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนจะถูกประมวลผลหรือไม่	 และในกรณีดังกล่ำว
รวมถงึกำรเข้ำถึงข้อมลูส่วนบคุคลและข้อมลูดงัต่อไปน้ีได้หรือไม่	อนัได้แก่

(a)	 วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผล
(b)	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(c)	 ผู้รับหรือประเภทของผู้รับท่ีข้อมูลจะถูกส่งให้หรือถูก					

เปิดเผย	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้รับในประเทศท่ีสำมหรือ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ

(d)	ระยะเวลำทีค่ำดไว้ส�ำหรับกำรเกบ็รกัษำข้อมลูส่วนบคุคล
หำกเป็นไปได้	 หรือหำกเป็นไปไม่ได้	 ให้เป็นเกณฑ์ที่ใช้
เพื่อก�ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว

(e)	 กำรมอียูข่องสทิธใินกำรเรยีกร้องกำรแก้ไขหรอืลบข้อมลู
ส่วนบคุคลหรอืจ�ำกดักำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลที่
เกี่ยวข้องกับผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือคัดค้ำนกำร
ประมวลผลข้อมูลดังกล่ำวจำกผู้ควบคุม

(f)	 สิทธิในกำรร้องเรียนต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแล
(g)	 ข้อมลูใด	ๆ 	กต็ำมทีม่อียูแ่ละทีม่ำของข้อมลูนัน้	เม่ือข้อมลู

ส่วนบคุคลมิได้ถกูเกบ็รวบรวมจำกผูถ้กูประมวลผลข้อมลู
(h)	กำรมีอยู ่ของระบบกำรวินิจฉัยอัตโนมัติอันรวมไปถึง																

กำรท�ำโพรไฟล์ดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	และ	4	ใน
มำตรำ	22	และอย่ำงน้อยในกรณีเหล่ำนัน้คอืข้อมลูส�ำคญั
ในส่วนของระบบวธิปีระมวลผลทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	เช่นเดียว
กับผลกระทบทีม่นียัส�ำคญัทีค่ำดไว้ว่ำจะเกดิตำมมำต่อผู้
ถกูประมวลผลข้อมลูจำกกระบวนกำรประมวลผลดังกล่ำว
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2.	 เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลถูกเคลื่อนย้ำยไปยังประเทศที่สำมหรือ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ	 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลมีสิทธิได้รับแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองตำมสมควรดังที่กล่ำวไว้ในมำตรำ	46	ที่สัมพันธ์กับ
กำรเคลื่อนย้ำย

3.	 ผู ้ควบคุมควรจัดหำส�ำเนำของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู ่ใน
กระบวนกำรประมวลผล	ผู้ประมวลผลอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมอย่ำง
เหมำะสมโดยคิดจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน	 ส�ำหรับส�ำเนำที่																			
นอกเหนือจำกนั้นที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลร้องขอ	 เมื่อผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลยืนค�ำร้องผ่ำนวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์	ข้อมูลที่ให้จะต้องถูกจัดหำให้
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันทั่วไป	เว้นแต่ผู้ถูกประมวลผลจะร้องขอ
เป็นอย่ำงอื่น

4.	 สิทธิในกำรได้มำซึ่งส�ำเนำที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	3	จะต้อง
ไม่ส่งผลกระทบในทำงร้ำยต่อสิทธิเสรีภำพของผู้อื่น

หมวด 3

การแก้ไขและการลบ

มาตรา 16	สิทธิในกำรแก้ไข

ผูถ้กูประมวลผลข้อมลูจะต้องมสีทิธใินกำรแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคล
ทีไ่ม่ถูกต้องซึง่เกีย่วข้องกบัตนเองจำกผูค้วบคมุโดยปรำศจำกควำมล่ำช้ำ
หำกไม่มีเหตุอันควร	 ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้องมีสิทธิในกำรท�ำ																		
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์	 ซึ่งรวมถึงด้วยกำรชี้แจง											
เพิ่มเติม	โดยพิจำรณำถึงวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลร่วมด้วย
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มาตรา 17 สิทธิในกำรลบ	(สิทธิในกำรถูกลืม)

1.	 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้องได้สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองจำกผู้ควบคุมโดยปรำศจำกควำมล่ำช้ำหำก
ไม่มีเหตุอันควรและผู้ควบคุมจะต้องมีพันธกรณีในกำรลบข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ล่ำช้ำหำกไม่มีเหตุอันควร	ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(a)	 ข้อมลูส่วนบุคคลไม่จ�ำเป็นอกีต่อไปเมือ่พจิำรณำถงึควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลกับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลเหล่ำนั้น
ถูกเก็บรวบรวมหรือกำรประมวลผลด้วยวิธีอื่น	ๆ

(b)	ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลยกเลิกกำรยินยอมให้มีกำร
ประมวลผลโดยเป็นไปตำมข้อ	(a)	ในอนุมำตรำ	1	ของ
มำตรำ	6	หรือข้อ	(a)	ในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	9	และ
เมือ่ไม่มเีหตผุลทำงกฎหมำยอืน่ ๆ 	รองรับกำรประมวลผล

(c)	 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลแย้งกำรประมวลผลโดยเป็นไป
ตำมอนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 21	 และไม่มีเหตุโดยชอบ
ส�ำหรับกำรประมวลผลอื่นใดส�ำคัญกว่ำหรือผู ้ถูก
ประมวลผลข้อมูลแย้งกำรประมวลผลโดยเป็นไปตำม
อนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	21

(d)	 ข้อมลูส่วนบคุคลถกูประมวลผลโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
(e)	 ข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกลบเพื่อให้เป็นไปตำมพันธกรณี

ตำมกฎหมำยในกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกที่มี
อ�ำนำจเหนือผู้ควบคุม

(f)	 ข้อมลูส่วนบคุคลถกูเกบ็รวบรวมโดยสมัพนัธ์กบักำรเสนอ
ของสมำคมบริกำรสำรสนเทศตำมที่ถูกอ ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	1	ของมำตรำ	8
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2.	 เมื่อผู้ควบคุมท�ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำธำรณะและมี
พันธกรณีตำมอนุมำตรำ	1	ในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล	ผู้ควบคุมจะต้อง
ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสม	อันรวมถึงมำตรกำรทำงเทคนิคด้วย	
โดยพิจำรณำถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่และค่ำใช้จ่ำยในกำรน�ำมำปฏิบัติร่วม
ด้วยโดยละเอียด	 เพื่อแจ้งข้อมูลต่อผู้ควบคุมท่ีประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ขอให้ลบกำรเชื่อมต่อหรือส�ำเนำหรือ
กำรท�ำซ�้ำใด	ๆ	ของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่ำนั้นโดยผู้ควบคุมดังกล่ำว

3.	 อนุมำตรำ	1	และ	2	จะไม่บังคับใช้ขอบเขตของกำรประมวล
ผลที่จ�ำเป็น

(a)	 ต่อกำรใช้สทิธเิสรภีำพในกำรแสดงออกและเข้ำถงึข้อมลู
(b)	 เพื่อให้เป็นไปตำมพันธกรณีตำมกฎหมำยที่จ�ำเป็นตำม

กฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกที่มีอ�ำนำจเหนือ																	
ผู ้ควบคุม	 หรือเพื่อกำรปฏิบัติภำรกิจอันเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สำธำรณะหรือเพ่ือใช้อ�ำนำจทำงกำรท่ีผู ้
ควบคุมได้รับมอบหมำย

(c)	 ส�ำหรับเหตุผลในด้ำนประโยชน์สำธำรณะในด้ำน
สำธำรณสุขโดยสอดคล้องกับข้อ	 (h)	 และ	 (i)	 ใน	
อนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	9	เช่นเดียวกับอนุมำตรำ	3

(d)	เพื่อกำรท�ำจดหมำยเหตุอันเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อัน															
เป็นไปเพือ่ประโยชน์สำธำรณะ	วตัถปุระสงค์ในกำรวจัิย
ทำงวิทยำศำสตร์หรือประวัติศำสตร์หรือวัตถุประสงค์
ทำงสถิติโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 89	
ตรำบเท่ำทีส่ทิธทิีถ่กูอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	1	มแีนวโน้มจะ
ส่งผลให้กำรบรรลุเป้ำประสงค์ของกำรประมวลผลนั้น
เป็นไปไม่ได้หรือบกพร่องอย่ำงร้ำยแรง	หรือ
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(e)	 ส�ำหรับกำรเร่ิม	 ใช้หรือคุ ้มครองกำรอ้ำงสิทธิตำม
กฎหมำย

มาตรา 18	สิทธิในกำรจ�ำกัดกำรประมวลผล

1.	 ผู้ถูกประมวลผลจะต้องมีสิทธิในกำรได้มำซ่ึงกำรจ�ำกัดกำร
ประมวลผลจำกผู้ควบคุมเมื่อเป็นไปตำมข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(a)	 ควำมแม่นย�ำของข้อมูลส่วนบุคคลถูกคัดค้ำนโดยผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลโดยมีระยะเวลำที่ท�ำให้ผู ้ควบคุม
สำมำรถพิสูจน์ถึงควำมแม่นย�ำของข้อมูลส่วนบุคคล

(b)	กำรประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมำยและผู้ถูกประมวล
ผลข้อมลูคดัค้ำนกำรลบข้อมลูส่วนบุคคลและขอให้มกีำร
จ�ำกัดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลเหล่ำนั้นแทน

(c)	 ผู ้ควบคุมไม่ต้องกำรข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเพื่อ

วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลอีกต่อไป	 แต่ข้อมูล																			
ดังกล่ำวยังจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลใน															
กำรเริ่ม	ใช้	หรือคุ้มครองกำรอ้ำงสิทธิตำมกฎหมำย

(d)	 ผู้ถกูประมวลผลข้อมลูได้แย้งกำรประมวลผลดงัทีร่ะบไุว้
ในอนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 21	 โดยรอพิสูจน์ว่ำเหตุผล																	
โดยชอบของผู้ควบคุมส�ำคัญกว่ำเหตุผลของผู้ควบคุม
หรือไม่

2.	 เมือ่กำรประมวลผลถกูจ�ำกดัตำมอนมุำตรำ	1	ข้อมลูส่วนบคุคล
ดังกล่ำวจะต้องถูกประมวลผลด้วยควำมยินยอมของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลหรือเพื่อเริ่ม	 ใช้	 หรือคุ้มครองกำรอ้ำงสิทธิตำมกฎหมำยหรือเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่น	 หรือด้วยเหตุผลด้ำน
ประโยชน์สำธำรณะท่ีส�ำคัญของสหภำพหรอืรัฐสมำชกิเท่ำนัน้	โดยยกเว้น
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ส�ำหรับกำรเก็บรักษำข้อมูล

3.	 ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับกำรจ�ำกัดกำร
ประมวลผลข้อมูลตำมอนุมำตรำ	1	จะต้องได้รับแจ้งจำกผู้ควบคุมก่อนที่
กำรจ�ำกัดกำรประมวลผลจะถูกยกเลิก

มาตรา 19	พันธกรณีในกำรแจ้งเตือนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือจ�ำกัดกำรประมวลผล

ผู ้ควบคุมจะต้องติดต่อกับผู ้รับที่ได ้รับกำรเปิดเผยข้อมูล																								
ส่วนบคุคลเกีย่วกับกำรแก้ไขหรอืลบข้อมลูส่วนบคุคลใด	ๆ 	หรอืกำรจ�ำกดั
กำรประมวลผลอันเป็นไปโดยสอดคล้องกับมำตรำ	16	อนุมำตรำ	1	ใน
มำตรำ	17	และมำตรำ	18	เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำเป็นไปไม่ได้หรือต้องใช้
ควำมพยำยำมเกินสมควร	 ผู้ควบคุมต้องแจ้งผู้ถูกประมวลผลข้อมูล																			
เกี่ยวกับผู้รับหำกผู้ถูกประมวลผลข้อมูลร้องขอ

มาตรา 20 สิทธิในกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน

1.	 ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้องมีสิทธิในกำรรับข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับตนที่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้ให้กับผู้ควบคุม	 ในรูปแบบ															
ที่ถูกจัดโครงสร้ำง	 ใช้กันโดยทั่วไป	และสำมำรถอ่ำนได้ด้วยเครื่อง	และ	
มีสิทธิในกำรส่งต่อข้อมูลนั้นไปยังผู้ควบคุมอ่ืนโดยไม่ถูกขัดขวำงจำก																			
ผู้ควบคุมที่ผู้ถูกประมวลผลให้ข้อมูล	เมื่อ

(a)	 กำรประมวลผลเกิดจำกกำรยินยอมตำมท่ีระบุไว้ใน															
ข้อ	 (a)	 ของอนุมำตรำ	1	 ในมำตรำ	6	หรือข้อ	 (a)	 ใน
อนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	9	หรือด้วยสัญญำตำมข้อ	(b)	
ในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำ	6	และ

(b)	กำรประมวลผลด�ำเนินกำรโดยวิธีกำรอัตโนมัติ
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2.	 ในกำรใช้สทิธเิข้ำถงึกำรใช้ข้อมลูร่วมกนัของผู้ถกูประมวลผล
ข้อมูลดังที่ระบุไว้ในอนุมำตรำ	1	ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้องมีสิทธิใน
กำรท�ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกถ่ำยทอดจำกผู้ควบคุมหนึ่งไปยังผู้ควบคุม
อื่นโดยตรงหำกในทำงเทคนิคสำมำรถท�ำได้

3.	 กำรใช้สทิธทิีถู่กอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	1	ของมำตรำนีจ้ะต้องไม่
ส่งผลเสียต่อมำตรำ	17	สิทธิดังกล่ำวจะไม่บังคับใช้กับกำรประมวลผลที่
จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติภำรกิจอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือกำร
ใช้อ�ำนำจทำงกำรที่ได้รับมอบหมำย

4.	 สทิธิทีถ่กูอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	จะไม่ส่งผลกระทบในทำงร้ำย
ต่อสิทธิเสรีภำพของผู้อื่น

หมวด 4

สิทธิคัดค้านและการสร้างการวินิจฉัยบุคคลอัตโนมัติ

มาตรา 21 สิทธิในกำรคัดค้ำน

1.	 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะมีสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนตำมเหตุในข้อ	 (e)	 หรือ	 (f)	 ใน 
อนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 6	 ด้วยเหตุท่ีสัมพันธ์กับสถำนกำรณ์เฉพำะ 
ของตนได้ตลอดเวลำ	 ซึ่งรวมถึงกำรท�ำโพรไฟล์บนฐำนของบทบัญญัต ิ
ดงักล่ำว	ผูค้วบคุมจะไม่สำมำรถประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลได้อกีต่อไป	
เว้นแต่ว่ำผู้ควบคุมได้แสดงถึงเหตุผลอันชอบธรรมที่ปฏิเสธมิได้ส�ำหรับ
กำรประมวลผลที่ส�ำคัญยิ่งกว่ำผลประโยชน์และสิทธิเสรีภำพของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล	หรอืเพือ่เริม่	ใช้	หรอืคุม้ครองกำรอ้ำงสทิธติำมกฎหมำย

2.	 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใน 
กำรท�ำกำรตลำดขำยตรง	 ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลมีสิทธิคัดค้ำนกำร
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเพื่อกำรท�ำกำรตลำดขำย
ตรงได้ตลอดเวลำ	ซึง่รวมถงึกำรท�ำโพรไฟล์ท่ีมขีอบเขตไปถงึควำมสมัพนัธ์
กับกำรตลำดขำยตรงดังกล่ำว

3.	 เมื่อผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลคัดค้ำนกำรประมวลผลเพ่ือ
วตัถปุระสงค์	ในกำรท�ำกำรตลำดขำยตรง	ข้อมลูส่วนบคุคลจะไม่สำมำรถ
ถูกประมวลผลได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่ำวอีกต่อไป

4.	 สิทธิที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	และ	2	จะต้องถูกน�ำมำให้ผู้
ถกูประมวลผลข้อมลูรบัรูอ้ย่ำงเปิดเผยและจะต้องถกูน�ำเสนอในรปูแบบ
ที่ชัดเจน	และแยกจำกข้อมูลอื่นอย่ำงเห็นได้ชัด	โดยอย่ำงน้อยคือแจ้งใน
ครั้งแรกที่ติดต่อกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

5.	 ในบริบทของกำรใช้ประโยชน์จำกสมำคมบริกำรสำรสนเทศ	
และแม้ว่ำจะมีบัญญัติไว้ในค�ำสั่งที่	2002/54/EC	ผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
อำจไม่สำมำรถใช้สิทธิคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธี
อัตโนมัติที่ใช้วิธีกำรเฉพำะทำงเทคนิค

6.	 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใน														
กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์หรือประวัติศำสตร์	หรือวัตถุประสงค์ทำงสถิติ
ดังที่ระบุไว้ในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำ	89	ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้อง
มีสิทธิคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตน	 ด้วยเหตุผลที่
สัมพันธ์กับสถำนกำรณ์เฉพำะบำงประกำรของผู้ถูกประมวลผลเอง	 เว้น
แต่ว่ำกำรประมวลผลนัน้จ�ำเป็นต่อกำรปฏบิติัภำรกิจอนัเป็นไปโดยเหตุผล
ของประโยชน์สำธำรณะ

มาตรา 22 กำรสร้ำงกำรวินิจฉัยบุคคลอัตโนมัติ

1.	 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้องมีสิทธิที่จะไม่อยู่ใต้อ�ำนำจของ
กำรวินจิฉยัอนัมำจำกกระบวนกำรประมวลผลอตัโนมตัเิท่ำน้ัน	อนัรวมถงึ
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กำรท�ำโพรไฟล์ที่ก่อให้เกิดผลทำงกฎหมำยซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูลหรือมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญเช่นเดียวกันกับผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูล

2.	 อนุมำตรำ	1	จะไม่บังคับใช้หำกกำรวินิจฉัยนั้น
(a)	 จ�ำเป็นต่อกำรท�ำหรอืบงัคบัสญัญำระหว่ำงผูถ้กูประมวล

ผลข้อมูลกับผู้ควบคุม
(b)	ได้อ�ำนำจโดยกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกท่ีมี

อ�ำนำจเหนือผู ้ควบคุม	 และกฎหมำยดังกล่ำวได้วำง
มำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภำพและผล
ประโยชน์โดยชอบของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูไว้แล้ว	หรอื

(c)	 เกิดจำกควำมยินยอมอย่ำงชัดเจนของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูล

3.	 ในกรณีที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	 (a)	 และ	 (c)	 ของอนุมำตรำ	 2																	
ผู ้ควบคุมจะต้องน�ำมำตรกำรที่เหมำะสมมำปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
เสรีภำพและผลประโยชน์โดยชอบของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล	โดยอย่ำง
น้อยคือมีกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โดยมนุษย์จำกในส่วนของผู้ควบคุมและ
กำรแสดงจุดยืนของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและกำรโต้แย้งกำรวินิจฉัย

4.	 กำรวินิจฉัยที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 2	 จะต้องไม่เกิดจำก
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำ	9	
เว้นแต่ว่ำข้อ	(a)	หรือ	(g)	ของอนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	9	บังคับใช้	และ													
มีมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพและผลประโยชน์								
โดยชอบของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลแล้ว
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หมวด 5
การจ�ากัด

มาตรา 23 	กำรจ�ำกัด

1.	 กฎหมำยของสหภำพหรอืรฐัสมำชิกทีม่อี�ำนำจเหนอืผูค้วบคุม
หรือผู ้ประมวลผลอำจจ�ำกัดกำรประมวลผลได้โดยมำตรกำรทำง
นิติบัญญัติในกำรก�ำหนดขอบเขตของพันธกรณีและสิทธิตำมเงื่อนไขใน
มำตรำ	 12	 ถึง	 22	 และมำตรำ	 34	 เช่นเดียวกับมำตรำ	 5	 ตรำบเท่ำที่
บทบญัญติัดงักล่ำวเป็นไปในแนวทำงเดยีวกบัสิทธแิละพนัธกรณทีีก่�ำหนด
ไว้ในมำตรำ	12	ถงึ	22	เมือ่กำรจ�ำกดัดงักล่ำวเป็นไปตำมสำระส�ำคญัของ
สทิธเิสรภีำพขัน้พืน้ฐำนและเป็นมำตรกำรทีจ่�ำเป็นและได้สดัส่วนในสงัคม
ประชำธิปไตยเพื่อคุ้มครอง

(a)	 ควำมมั่นคงของชำติ
(b)	กำรป้องกันประเทศ
(c)	 ควำมปลอดภัยสำธำรณะ
(d)	กำรป้องกัน	 สืบสวน	 ตรวจจับ	 หรือด�ำเนินคดีกับควำม

ผิดทำงอำญำหรือกำรตัดสินโทษทำงอำญำ	 อันรวมถึง
กำรคุ้มครองและกำรป้องกันจำกภัยคุกคำมต่อควำม
ปลอดภัยสำธำรณะ

(e)	 เป้ำประสงค์ส�ำคัญอื่น	ๆ	ในด้ำนผลประโยชน์สำธำรณะ
ของสหภำพหรอืรฐัสมำชกิ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผลประโยชน์
ส�ำคญัทำงเศรษฐกจิหรอืกำรเงินของสหภำพหรือรัฐสมำชกิ	
อันรวมถึงกจิกำรด้ำนท่ีเกีย่วข้องกบัเงนิตรำ	งบประมำณ	
และภำษี	สำธำรณสุขและควำมมั่นคงทำงสังคม

(f)	 กำรปกป้องควำมเป็นอิสระของศำลและกระบวนวิธี
พจิำรณำของศำล
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(g)	 กำรป้องกัน	สืบสวน	ตรวจจับ	และด�ำเนินคดีในกรณีที่มี													
กำรละเมิดจริยธรรมในวิชำชีพที่ถูกก�ำกับดูแล

(h)	กำรตรวจตรำ	 ตรวจสอบ	 หรือก�ำกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
ที่เช่ือมโยงกับกำรใช้อ�ำนำจทำงกำรแม้ว่ำจะไม่ประจ�ำ											
ในกรณีที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	(a)	ถึง	(e)	และ	(g)

(i)	 กำรคุ้มครองผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือสิทธิเสรีภำพ												
ของผู้อื่น

(j)	 กำรบังคับให้เป็นไปตำมสิทธิตำมกฎหมำยแพ่ง

2.	 มำตรกำรทำงกฎหมำยใด ๆ	ที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	จะ
ต้องมีบทบัญญัติเฉพำะอย่ำงน้อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้

(a)	 วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลหรือประเภทของกำร
ประมวลผล

(b)	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
(c)	 ขอบเขตในกำรจ�ำกัดที่ถูกน�ำมำใช้
(d)	กำรคุ้มครองเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงหรือเคล่ือนย้ำยท่ีผิด

วัตถุประสงค์หรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย
(e)	คุณลักษณะของผู้ควบคุมหรือประเภทของผู้ควบคุม
(f)	 ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำและกำรคุ้มครองที่บังคับใช้

โดยพิจำรณำถึงลักษณะ	ขอบเขต	และวัตถุประสงค์ของ
กำรประมวลผลหรอืประเภทของกำรประมวลผลร่วมด้วย
โดยละเอียด

(g)	 ควำมเสีย่งต่อสิทธิเสรภีำพของผูถ้กูประมวลผลข้อมลู	และ
(h)	สิทธิของผู้ถูกประมวลผลที่จะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ

กำรจ�ำกัด	 เว้นแต่ว่ำกำรแจ้งดังกล่ำวอำจส่งผลเสียต่อ
วัตถุประสงค์ในกำรจ�ำกัด



Privacy Thailand

139

บรรพ 4
ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล

หมวด 1
พันธกรณีทั่วไป

มาตรา 24 	ควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุม

1.	 ผู ้ควบคุมจะต้องน�ำมำตรกำรทำงเทคนิคและกำรจัดกำร
องค์กรตำมสมควรไปปฏิบัติเพื่อรับประกันและสำมำรถแสดงให้ได้ว่ำ												
กำรประมวลผลเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดนี้	 โดยพิจำรณำถึง
ลักษณะ	 ขอบเขต	 บริบท	 และวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูล	
รวมถงึแนวโน้มท่ีจะเกดิและควำมรนุแรงของควำมเสีย่งในระดับต่ำง ๆ 	ที่
จะเกิดขึ้นกับสิทธิเสรีภำพของบุคคลธรรมดำ	 มำตรกำรดังกล่ำวจะต้อง
ถูกทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อจ�ำเป็น

2.	 มำตรกำรที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 จะต้องรวมเอำกำรน�ำ
เอำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลตำมสมควรไปปฏิบัติโดยผู้ควบคุม	โดยที่
ได้สัดส่วนสัมพันธ์กับกิจกรรมกำรประมวลผลด้วย

3.	 กำรยดึถือแนวปฏบัิตท่ีิถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	40	หรอืกลไกกำร
รับรองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบแล้วดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 42	 อำจถูกใช้
เป็นส่วนหนึ่งในกำรแสดงถึงกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีของผู้ควบคุม

มาตรา 25 กำรคุม้ครองข้อมลู	โดยกำรออกแบบและโดยกำรตัง้
ค่ำมำตรฐำน

1.	 ผูค้วบคมุควรน�ำมำตรกำรทำงเทคนิคและกำรจดักำรองค์กร
ตำมสมควรทั้งในช่วงเวลำที่ก�ำหนดวิธีกำรประมวลผลและในช่วงเวลำ
ของกำรประมวลผลเองไปปฏิบัติ	โดยพิจำรณำถึงระดับเทคโนโลยีล่ำสุด	
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรน�ำไปปฏิบัติ	 และลักษณะ	 ขอบเขตและวัตถุประสงค	์								
เช่นเดียวกับแนวโน้มและควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงในระดับต่ำง	ๆ	อัน
เกิดจำกกำรประมวลผลต่อสิทธิเสรีภำพของบุคคลธรรมดำร่วมด้วยโดย
ละเอียด	เช่น	กำรปกปิดอัตลักษณ์	มำตรกำรที่ถูกออกแบบเพื่อน�ำหลัก
กำรคุ้มครองข้อมูลมำปฏิบัติ	 เช่นกำรใช้ข้อมูลให้น้อยท่ีสุด	 ด้วยวิธีท่ีมี
ประสทิธภิำพ	และเพือ่รวมกำรคุม้ครองทีจ่�ำเป็นเข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ของ
กำรประมวลผล	เพือ่ให้บรรลเุงือ่นไขจ�ำเป็นของข้อก�ำหนดนีแ้ละคุม้ครอง
สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

2.	 ผู้ควบคุมต้องน�ำมำตรกำรทำงเทคนคิและกำรจัดกำรองค์กร

ที่เหมำะสมมำปฏิบัติเพื่อให้รับประกันได้ด้วยกำรตั้งค่ำมำตรฐำนว่ำ																			
มีเพียงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะของ																				
กำรประมวลผลเท่ำนั้นที่จะถูกประมวลผล	 พันธกรณีดังกล่ำวท่ีมีผลต่อ
จ�ำนวนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวม	 ขอบเขตของกำรประมวลผล	
ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำและกำรเข้ำถึง	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	มำตรกำร
ดังกล่ำวจะต้องรับประกันว่ำโดยกำรตั้งค่ำมำตรฐำนแล้วข้อมูลดังกล่ำว
จะไม่ถูกท�ำให้เข้ำถึงได้โดยผู้คนในจ�ำนวนที่ไม่สำมำรถประเมินได้	 หำก
ไม่มีกำรแทรกแซงโดยผู้ใด

3.	 กลไกกำรรับรองท่ีผ่ำนกำรเห็นชอบแล้วตำมมำตรำ	 42																
อำจถกูใช้เป็นส่วนหนึง่ในกำรแสดงถงึกำรปฏบัิตติำมเงือ่นไขจ�ำเป็นทีถ่กู
วำงไว้ในอนุมำตรำ	1	และ	2	ของมำตรำนี้

มาตรา 26	ผู้ควบคุมร่วม

1.	 เมือ่ผูค้วบคุมตัง้แต่สองรำยขึน้ไปร่วมกันก�ำหนดวตัถปุระสงค์
วธิกีำรในกำรประมวลผลจะถือว่ำเป็นผูค้วบคมุร่วม	ผูค้วบคมุร่วมจะต้อง
ก�ำหนดควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมแต่ละรำยให้เป็นไปตำมพันธกรณี
ภำยใต้ข้อก�ำหนดนี้	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
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สทิธขิองผูถ้กูประมวลผลข้อมลูและหน้ำทีข่องผูค้วบคมุแต่ละรำยในกำร
ให้ข้อมูลที่ดังถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 13	 และ	 14	 ด้วยวิธีกำรจัดข้อตกลง
ระหว่ำงผู้ควบคุมและผู้ถูกประมวลผลข้อมูล	 เว้นแต่ว่ำและตรำบเท่ำที่
ควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมแต่ละรำยถูกก�ำหนดไว้โดยกฎหมำยของ
สหภำพหรอืรฐัสมำชิกท่ีมอี�ำนำจเหนือผูค้วบคมุ	กำรจดัข้อตกลงอำจระบุ
ถึงที่ติดต่อส�ำหรับผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

2.	 กำรจัดข้อตกลงตำมที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 จะต้อง
สะท้อนบทบำทและควำมสัมพันธ์ของผู้ประมวลผลร่วมแต่ละรำยต่อผู้
ถกูประมวลผลข้อมลูโดยไม่คลำดเคลือ่น	สำระส�ำคญัของกำรจดัข้อตกลง
จะต้องถูกท�ำให้ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเข้ำถึงได้

3.	 ผูถ้กูประมวลผลข้อมลูอำจใช้สทิธภิำยใต้ข้อก�ำหนดนีใ้นด้ำน
ที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกับผู้ควบคุมแต่ละรำยโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงกำร
จัดกำรข้อตกลงในอนุมำตรำ	1

มาตรา 27 ผู้แทนของผู้ควบคุมหรือผู้ประมลผลที่มิได้ตั้งอยู่
ภำยในสหภำพ

1.	 ผูค้วบคมุหรือผูป้ระมวลผลจะต้องระบผุูแ้ทนในสหภำพอย่ำง
เป็นลำยลักษณ์อักษรตำมบังคับของอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	3

2.	 พันธกรณีที่อนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำนี้วำงแนวทำงให้ไว้จะไม่
บังคับใช้กับ

(a)	 กำรประมวลผลที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครำว	ซึ่งไม่รวมถึงกำร
ประมวลผลขนำดใหญ่	 กำรประมวลผลข้อมูลประเภท
พิเศษดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำ	9	หรือ
กำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีส่มัพนัธ์กบักำรตดัสนิ
โทษหรอืควำมผดิทำงตำมทีถ่กูอำ้งถงึในมำตรำ	10	และ
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ไม่มแีนวโน้มท่ีจะส่งผลให้เกดิควำมเสีย่งต่อสทิธิเสรภีำพ
ของบคุคลธรรมดำทัง้หลำย	โดยพจิำรณำร่วมกบัลกัษณะ	
บรบิท	ขอบเขตและวตัถปุระสงค์ของกำรประมวลผลโดย
ละเอียด	หรือ

(b)	 เป็นหน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจหรือหน่วยงำน
สำธำรณะ

3.	 ผู ้แทนจะต้องถูกตั้งขึ้นในรัฐสมำชิกรัฐใดรัฐหน่ึงท่ีผู ้ถูก
ประมวลผลข้อมูลอยู่	 ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกประมวลผลโดย
สัมพันธ์กับกำรถูกเสนอสินค้ำหรือบริกำรหรือตรวจตรำกิจวัตร

4.	 ผู ้แทนจะต้องได้รับค�ำสั่งจำกผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล														
เพือ่มหีน้ำทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงำนก�ำกบัดแูลและผูถ้กูประมวลผลข้อมลู
โดยเพิม่เตมิหรอืแทนทีผู่ค้วบคมุและผูป้ระมวลผลโดยเฉพำะในประเด็น
ที่สัมพันธ์กับกำรประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรับประกันถึงกำร
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดนี้

5.	 กำรระบุผู้แทนโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจะต้องไม่ส่ง
ผลเสยีใด ๆ 	ต่อกำรด�ำเนนิกำรทำงกฎหมำยทีอ่ำจเกิดขึน้ต่อผูค้วบคมุหรือ
ผู้ประมวลผลเอง

มาตรา 28	ผู้ประมวลผล

1.	 เมื่อกำรประมวลผลจะถูกด�ำเนินกำรในนำมของผู้ควบคุม														
ผู้ควบคุมจะต้องใช้ผู้ประมวลผลท่ีจัดหำหลักประกันในกำรน�ำมำตรกำร
ทำงเทคนคิและกำรจัดกำรองค์กรทีเ่หมำะสมไปปฏบิติัด้วยวธิกีำรทีท่�ำให้
กำรประมวลผลบรรลุเงื่อนไขจ�ำเป็นในข้อก�ำหนดนี้และรับประกันกำร
คุ้มครองสิทธิต่ำง	ๆ	ของผู้ถูกประมวลข้อมูล

2.	 ผู้ประมวลผลจะต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกับผู้ประมวลผล
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รำยอื่นก่อนได้รับมอบอ�ำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นกำรเฉพำะหรือ
ทัว่ไปจำกผูค้วบคมุ	ในกรณขีองกำรรบัมอบอ�ำนำจเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ทัว่ไป	ผูป้ระมวลผลจะต้องแจ้งข้อมลูเกีย่วกบักำรเปล่ียนแปลงทีเ่กีย่วข้อง
กับกำรเพิ่มหรือแทนท่ีผู้ประมวลผลรำยอ่ืน  ๆ	 ที่เจตนำให้เกิดขึ้นต่อ																		
ผู้ควบคุม	 ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นกำรให้โอกำสผู้ควบคุมแย้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว

3.	 กำรประมวลผลโดยผูป้ระมวลผลจะต้องถกูก�ำกบัโดยสญัญำ
หรอืนิตกิรรมภำยใต้กฎหมำยของสหภำพหรอืรฐัสมำชกิทีม่ผีลผกูพันกบั
ผูป้ระมวลผลในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกับผูค้วบคมุและได้ให้รำยละเอยีดถงึ
ประเดน็ส�ำคัญและห้วงเวลำของกำรประมวลผล	ลกัษณะและวตัถปุระสงค์
ของกำรประมวลผล	 ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล	และพันธกรณีและสิทธิต่ำง	ๆ	ของผู้ควบคุม	สัญญำ
หรือนิติกรรมดังกล่ำวจะก�ำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ต่อผู ้ประมวลผล
เป็นกำรเฉพำะ

(a)	 ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมกำรแนะน�ำท่ีออกเป็น
เอกสำรโดยผู้ควบคุมเท่ำนั้น	 ซึ่งรวมถึงกำรเคลื่อนย้ำย
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สำมหรือองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ	 เว้นแต่จ�ำเป็นต้องกระท�ำกำรดังกล่ำว
ตำมกฎหมำยของสหภำพหรอืรฐัสมำชกิทีม่อี�ำนำจเหนอื
ผู้ประมวลผล	ในกรณีดังกล่ำว	ผู้ประมวลผลจะต้องแจ้ง
ข้อมูลว่ำด้วยเงื่อนไขจ�ำเป็นทำงกฎหมำยต่อผู้ควบคุม
ก่อนประมวลผล	 เว้นแต่กฎหมำยยับยั้งกำรแจ้งข้อมูล										
ดังกล่ำวด้วยเหตุผลส�ำคัญด้ำนประโยชน์สำธำรณะ

(b)	รบัประกนัว่ำบคุคลทีใ่ห้อ�ำนำจในกำรประมวลผลยดึถอื

หลักของกำรเป็นควำมลับหรืออยู ่ภำยใต้พันธกรณ	ี																
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ว่ำด้วยกำรเป็นควำมลับตำมกฎหมำยตำมสมควร
(c)	 ปฏิบัติตำมมำตรกำรทั้งหมดตำมมำตรำ	32
(d)	เคำรพเงื่อนไขต่ำง	 ๆ	 ตำมที่ถูกอ้ำงอิงในอนุมำตรำ	 2															

และ	4	ส�ำหรับกำรเข้ำไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัผูป้ระมวลผล
รำยอื่น	ๆ

(e)	 ช่วยเหลือผู ้ควบคุมด้วยมำตรกำรทำงเทคนิคและ																			
กำรจัดกำรองค์กรตำมสมควร	 โดยพิจำรณำถึงลักษณะ
ของกำรประมวลผลร่วมโดยละเอยีดตรำบเท่ำทีเ่ป็นไปได้	
เพื่อให้บรรลุพันธกรณีของผู้ควบคุมในกำรตอบสนอง
ค�ำขอในกำรใช้สิทธิของผู้ถูกประมวลผลดังท่ีให้ไว้ใน
บรรพ	3

(f)	 ช่วยเหลอืผูค้วบคุมในกำรรบัประกนัว่ำกำรด�ำเนนิกำรจะ
เป็นไปพันธกรณีตำมมำตรำ	32	ถึง	36	โดยพิจำรณำถึง
ลักษณะของกำรประมวลผลและข้อมูลท่ีมีให้ผู้ประมวล
ผลร่วมด้วยโดยละเอียด

(g)	 ลบหรอืส่งคืนข้อมลูส่วนบุคคลท้ังหมดกลบัไปยงัผูค้วบคมุ
หลงัจำกท่ีจดัหำบรกิำรต่ำง ๆ  ท่ีสมัพนัธ์กบักำรประมวลผล
สิ้นสุดลงตำมท่ีผู้ควบคุมต้องกำรและลบส�ำเนำที่มีอยู	่
เว้นแต่ตำมกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกจ�ำเป็น
ต้องให้เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้

(h)	ท�ำให้ข้อมูลท้ังหมดท่ีจ�ำเป็นต่อกำรแสดงถึงกำรปฏิบัติ
ตำมพันธกรณีที่ให้ไว้ในมำตรำนี้เข้ำถึงได้โดยผู้ควบคุม
และอนุญำตให้และมีส่วนช่วยเหลือในกำรสอบทำนอัน
รวมถึงกำรตรวจสอบท่ีกระท�ำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจ
สอบอื่นใดด้วยค�ำสั่งของผู้ควบคุม
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ตำมควำมในวรรคแรกของข้อ	(h)	ผูป้ระมวลผลจะต้องแจ้งข้อมลู
ต่อผู้ควบคุมทันทีหำกผู้ประมวลผลพบว่ำกำรชี้แนะละเมิดข้อก�ำหนดนี้
หรือบทบัญญัติอื่นในกำรคุ้มครองข้อมูลของสหภำพหรือรัฐสมำชิก

4.	 เมือ่ผูป้ระมวลผลเข้ำไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัผู้ประมวลผลรำยอ่ืน
ในกำรด�ำเนนิกจิกรรมกำรประมวลผลในนำมของผูค้วบคมุ	ผูป้ระมวลผลอืน่
จะต้องถกูก�ำหนดให้มพีนัธกรณใีนกำรคุม้ครองข้อมลูเช่นเดยีวกบัทีใ่ห้ไว้
ในสัญญำหรือนิติกรรมใดๆ	 ระหว่ำงผู้ควบคุมกับผู้ประมวลผลดังเช่นที	่
ถูกอ้ำงไว้ในอนุมำตรำ	3	ตำมแนวทำงสัญญำหรือนิติกรรมใดๆ	ที่เกิดขึ้น											

ภำยใต้กฎหมำยของสหภำพหรอืรฐัสมำชกิ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรจดัหำ																	
หลักประกันในกำรน�ำมำตรกำรทำงเทคนิคและกำรจัดกำรองค์กรด้วย	
วิธีกำรที่จะท�ำให้กำรประมวลผลบรรลุเงื่อนไขจ�ำเป็นในข้อก�ำหนดนี	้													
เม่ือผูป้ระมวลผลอืน่ไม่สำมำรถปฏบัิตติำมพนัธกรณใีนกำรคุม้ครองข้อมลู	
ผูป้ระมวลผลเมือ่เริม่จะต้องยงัคงเป็นผูรั้บผดิทัง้หมดต่อผูค้วบคมุส�ำหรบั
กำรบังคับทั้งหมดของพันธกรณีในของผู้ประมวลผลรำยอื่น

5.	 กำรยดึถอืแนวปฏบิตัทิีผ่่ำนควำมเหน็ชอบแล้วของผูป้ระมวล
ผลดังทีถ่กูอ้ำงถึงในมำตรำ	40	หรอืกลไกกำรรบัรองทีผ่่ำนควำมเห็นชอบ
แล้วดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 42	 อำจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรแสดงถึง
หลกัประกนัทีเ่พยีงพอตำมทีถ่กูอ้ำงถงึในอนุมำตรำ	1	และ	4	ของมำตรำนี้

6.	 สัญญำหรือนิติกรรมใด	ๆ	ที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	3	และ	4	
ของมำตรำน้ีอำจอยู่บนฐำนของข้อสัญญำมำตรฐำนดังท่ีถูกอ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	7	และ	8	ของมำตรำนี้	ไม่ว่ำจะเป็นบำงส่วนหรือทั้งหมดอัน
รวมถึงเม่ือข้อสัญญำเหล่ำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกำรรับรองที่ให้กับผู้
ควบคุมหรือผู้ประมวลผลตำมมำตรำ	42	และ	43

7.	 คณะกรรมำธิกำรอำจวำงแนวทำงของข้อสัญญำมำตรฐำน

ส�ำหรับประเด็นที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 3	 และ	 4	 ของมำตรำนี้	 และ																	
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โดยสอดคล้องกับกระบวนกำรตรวจสอบที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 2	 ใน
มำตรำ	93	

8.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลอำจรับเอำข้อสัญญำมำตรฐำนไปใช้กับ
ประเด็นที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 3	 และ	 4	 ของมำตรำนี้	 และโดย
สอดคล้องกลไกควำมเป็นมำตรฐำนเดียว

9.	 สัญญำหรือนิติกรรมใด	ๆ	ที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	3	และ	4	
จะต้องเป็นลำยลักษณ์อักษร	ซึ่งรวมถึงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

10.	 หำกผู้ถูกประมวลผลข้อมูลละเมิดข้อก�ำหนดนี้ด้วยกำร
ก�ำหนดวตัถปุระสงค์และวธิกีำรประมวลผล	ผูป้ระมวลผลจะถูกพิจำรณำ
ว่ำเป็นผูค้วบคมุในส่วนของกำรประมวลผลนัน้	โดยทีจ่ะต้องไม่ส่งผลเสีย
ต่อมำตรำ	82,	83	และ	84

มาตรา 29 กำรประมวลผลภำยใต้อ�ำนำจของผู้ควบคุมหรือผู้
ประมวลผล

ผู้ประมวลผลหรือบุคคลใดก็ตำมที่ปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้อ�ำนำจ
ของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้จะต้องไม่
ประมวลผลข้อมูลเหล่ำนั้นยกเว้นเป็นไปตำมค�ำแนะน�ำของผู้ควบคุม													
เว้นแต่จ�ำเป็นต้องปฏบิตัเิช่นนัน้ตำมกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชกิ

มาตรา 30 บันทึกกิจกรรมกำรประมวลผล

1.	 ผู้ควบคุมแต่ละรำยและผู้แทนของผู้ควบคุมหำกบังคับได	้											
จะต้องท�ำบันทกึกิจกรรมกำรประมวลผลภำยใต้ควำมรบัผดิชอบของตน	
บันทึกดังกล่ำวจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ทุกประกำร

(a)	 ช่ือและรำยละเอียดกำรตดิต่อของผูค้วบคมุและผู้ควบคมุ
ร่วม	ผู้แทนของผู้ควบคุมและเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล

(b)	วัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูล
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(c)	 ค�ำอธิบำยประเภทของผู ้ถูกประมวลผลข้อมูล	 และ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

(d)	ประเภทของผู ้รับท่ีข้อมูลส่วนบุคคลที่ข ้อมูลจะถูก												
เปิดเผย	 ซึ่งรวมถึงผู้รับในประเทศท่ีสำมและองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ

(e)	กำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สำม													
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศหำกบังคับได้	 อันรวมถึง
กำรระบุประเทศที่สำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ			
และในกรณีของกำรเคลื่อนย้ำยท่ีถูกอ้ำงถึงในวรรคสอง										
ของอนุมำตรำ	1	ในมำตรำ	49	คือกำรท�ำเอกสำรก�ำกับ
กำรคุ้มครองที่เหมำะสม

(f)	 ขอบเขตที่ถูกคำดไว้ส�ำหรับกำรลบข้อมูลประเภทต่ำง	ๆ	
หำกเป็นไปได้

(g)	 ค�ำอธิบำยทั่วไปถึงมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงเทคนิค
และกำรจดักำรองค์กรดงัทีถ่กูอ้ำงถึงในอนมุำตรำ	1	ของ
มำตรำ	32	หำกเป็นไปได้

2.	 ผูป้ระมวลผลแต่ละรำยและผูแ้ทนผู้ประมวลผลหำกบงัคบัได้
จะต้องท�ำบันทึกถึงประเภทกิจกรรมกำรประมวลผลทั้งหมด	 ที่ด�ำเนิน
กำรในนำมของผู้ควบคุม	โดยมี

(a)	 ชือ่และรำยละเอยีดกำรตดิต่อผูป้ระมวลผลและผูค้วบคมุ
ผูท้ีป่ระมวลผลท�ำหน้ำทีใ่ห้และผู้แทนของผู้ควบคมุหรือ
ผู้ประมวลผลหำกบังคับได้และเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล

(b)	ประเภทของกำรประมวลผลที่ด�ำเนินกำรในนำมของ													
ผู้ควบคุมแต่ละรำย

(c)	 กำรเคลือ่นย้ำยข้อมลูส่วนบุคคลไปยงัประเทศท่ีสำมหรอื
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องค์กำรระหว่ำงประเทศหำกบังคบัได้	ซึง่รวมถงึกำรระบุ
ประเทศทีส่ำมหรอืองค์กำรระหว่ำงประเทศและในกรณี
ของกำรเคลื่อนย้ำยตำมที่ถูกอ้ำงถึงในวรรคสองของ
อนุมำตรำ	1	ในมำตรำ	49	ให้เป็นเอกสำรประกอบกำร
คุ้มครองที่เหมำะสม

(d)	ค�ำอธิบำยทั่วไปถึงมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงเทคนิค
และกำรจดักำรองค์กรดงัทีถ่กูอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	1	ของ
มำตรำ	32	หำกเป็นไปได้

3.	 บันทึกที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 และ	 2	 จะต้องเป็น																	
ลำยลักษณ์อักษร	อันรวมถึงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

4.	 ผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลและผู ้แทนผู ้ควบคุมหรือ																									
ผู้ประมวลผลหำกบังคับได้	 จะต้องท�ำให้บันทึกสำมำรถเข้ำถึงได้โดย	
หน่วยงำนก�ำกับดูแลเมื่อร้องขอ

5.	 พันธกรณีที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	และ	2	จะไม่บังคับใช้
กับกิจกำรหรือองค์กรท่ีจ้ำงงำนบุคคลน้อยกว่ำ	 250	 คนเว้นแต่กำร
ประมวลผลที่ด�ำเนินกำรนั้นมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงต่อสิทธิ
เสรีภำพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล	 กำรประมวลผลมิได้เกิดขึ้นเป็น																
ครั้งครำว	หรือ	กำรประมวลผลรวมเอำข้อมูลประเภทพิเศษดังที่ถูกอ้ำง
ถึงในอนุมำตรำ	 1	 ของมำตรำ	 9	 ซึ่งสัมพันธ์กับกำรตัดสินโทษและ															
ควำมผิดทำงอำญำดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	10

มาตรา 31 ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนก�ำกับดูแล

ผู้ควบคุม	 และผู้ประมวลผลและตัวแทน	 หำกบังคับได้จะต้อง	
ร่วมมือกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลในกำรปฏิบัติภำรกิจหำกถูกร้องขอ
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หมวด 2

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 32 ควำมปลอดภัยในกำรประมวลผล

ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลจะต้องน�ำมำตรกำรทำงเทคนิคและ
กำรจัดกำรองค์ตำมสมควรไปปฏิบัติเพื่อรับประกันถึงระดับของควำม
ปลอดภัยท่ีเหมำะสมกับควำมเสี่ยง	 โดยพิจำรณำโดยละเอียดร่วมกับ
ระดับเทคโนโลยีล่ำสุด	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรน�ำไปปฏิบัติและธรรมชำต	ิ
ขอบเขต	 บริบท	 และวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผล	 เช่นเดียวกับ																				
แนวโน้มที่จะเกิดและควำมรุนแรงในระดับต่ำง	 ๆ	 ของควำมเสี่ยงต่อ																			
สิทธิเสรีภำพของบุคคลธรรมดำโดยถือว่ำมำตรกำรดังต่อไปนี้นั้นเป็นไป												
ตำมสมควร

(a)	 กำรปกปิดอัตลักษณ์และกำรเข้ำรหัสข้อมูลส่วนบุคคล
(b)	ควำมสำมำรถในกำรรับประกันถึงกำรเป็นควำมลับ	

ควำมสมบูรณ์	 กำรเข้ำถึงได้	 และควำมสำมำรถในกำร
รบัมอืต่อเหตตุ่ำง	ๆ 	ดงัท่ีเป็นอยูข่องระบบและกำรบรกิำร

(c)	 ควำมสำมำรถในกำรกู้คืนกำรเข้ำถึงได้	 และกำรเข้ำถึง
ข้อมลูส่วนบคุคลด้วยวธิกีำรทีท่นัท่วงทีในกรณท่ีีเกดิเหตุ	
ไม่ว่ำจะเป็นทำงเทคนิคหรือทำงกำยภำพ

(d)	กระบวนกำรส�ำหรับทดสอบ	ประเมินสถำนกำรณ์	และ
ประเมนิประสทิธภิำพของมำตรกำรทำงเทคนคิและกำร
จัดกำรองค์กรอย่ำงสม�่ำเสมอเพ่ือรับประกันควำม
ปลอดภัยของกำรประมวลผล

2.	 ในกำรประเมินสถำนกำรณ์เกี่ยวกับระดับควำมปลอดภัยที่
เหมำะสมควรพิจำรณำร่วมโดยละเอียดกับควำมเสี่ยงบำงประกำรโดย
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เฉพำะทีป่รำกฎขึน้จำกกำรประมวลผล	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่จำกกำรท�ำลำย
โดยอุบตัเิหตหุรือทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมำย	ควำมเสยีหำย	กำรเปลีย่นแปลง	
กำรเปิดเผย	หรอืกำรเข้ำถงึข้อมลูส่วนบคุคลทีถ่กูถ่ำยทอด	เกบ็รักษำหรือ
ด้วยวิธีอื่นใด	โดยไม่มีอ�ำนำจ

3.	 กำรยึดถือแนวปฏิบัติท่ีผ่ำนกำรเห็นชอบดังที่ถูกอ้ำงถึงใน
มำตรำ	40	หรอืกลไกกำรรบัรองทีผ่่ำนกำรเหน็ชอบแล้วดงัทีถ่กูอ้ำงถงึใน
มำตรำ	42	อำจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรแสดงถึงกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข
จ�ำเป็นดังที่ให้ไว้ในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำนี้

4.	 ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลจะต้องด�ำเนินกำรตำมขั้นตอน		
เพ่ือรบัประกนัว่ำบคุคลธรรมดำท่ีปฏิบัตหิน้ำท่ีภำยใต้อ�ำนำจของผูค้วบคมุ
หรือผู้ประมวลผลที่เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้	 มิได้ประมวลผลข้อมูล									
เหล่ำนั้นยกเว้นเป็นไปตำมกำรชี้แนะจำกผู้ควบคุม	 เว้นแต่ว่ำบุคคลนั้น
จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิก

มาตรา 33 กำรแจ้งถึงกำรล่วงล�้ำข้อมูลต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแล
1.	 ในกรณขีองกำรล่วงล�ำ้ข้อมลูส่วนบคุคล	ผู้ควบคมุจะต้องแจ้ง

ต่อหน่วยงำนก�ำกับดูและที่มีอ�ำนำจโดยไม่ล่ำช้ำหำกไม่มีเหตุอันควร													
โดยหำกเป็นไปได้คือภำยใน	72	ชั่วโมงนับตั้งแต่รับทรำบถึงเหตุดังกล่ำว	
โดยให้เป็นไปตำมมำตรำ	 55	 เว้นแต่ว่ำกำรล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลไม่มี
แนวโน้มจะส่งผลให้เกดิควำมเสีย่งต่อสทิธิเสรภีำพของบคุคลธรรมดำ	เมือ่
กำรแจ้งไปยังหน่วยงำนก�ำกับดูแลไม่ได้เกิดขึ้นภำยใน	72	ชั่วโมง	จะต้อง
แจ้งเหตุของควำมล่ำช้ำร่วมด้วย

2.	 ผู้ประมวลผลจะต้องแจ้งผู้ควบคุมโดยไม่ลำ่ช้ำหำกไม่มีเหตุ
อันควรหลังจำกรับทรำบถึงกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว

3.	 กำรแจ้งดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 ควรมีส่ิงดังต่อไปนี้													
เป็นอย่ำงน้อย
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(a)	 อธิบำยถึงลักษณะของกำรล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคล													
อันรวมถึงประเภทและจ�ำนวนโดยประมำณของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	 และประเภทและจ�ำนวน
ของรำยกำรบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหำก									
เป็นไปได้

(b)	สื่อสำรถึงเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลหรือจุดรับเรื่องอื่น ๆ	
ถึงชือ่และรำยละเอยีดกำรตดิต่อของผูค้วบคมุทีส่ำมำรถ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

(c)	 อธบิำยถงึแนวโน้มของผลทีจ่ะเกดิตำมมำจำกกำรล่วงล�ำ้
ข้อมูลส่วนบุคคล

(d)	อธิบำยถึงมำตรกำรท่ีปฏิบัติหรือถูกเสนอโดยผู้ควบคุม
เพือ่แก้ไขกำรล่วงล�ำ้ข้อมลูส่วนบคุคลอนัรวมถงึมำตรกำร
ในกำรบรรเทำผลในทำงร้ำยท่ีอำจเกิดจำกกำรล่วงล�้ำ
ข้อมูลหำกเป็นไปได้

4.	 เมื่อและตรำบเท่ำที่เป็นไปไม่ได้ที่จะจัดหำข้อมูลทั้งหมดมำ
ในเวลำเดยีวกัน	ข้อมลูทัง้หมดอำจถูกจดัหำให้เป็นช่วงโดยไม่มคีวำมล่ำช้ำ
หำกไม่มีเหตุอันควรอื่น	ๆ

5.	 ผูค้วบคมุจะต้องท�ำเอกสำรบนัทกึกำรล่วงล�ำ้ข้อมลูส่วนบคุคล
ใด	ๆ 	กต็ำม	โดยประกอบไปด้วยข้อเท็จจรงิท่ีสมัพนัธ์กบักำรล่วงล�ำ้ข้อมลู
ส่วนบุคคล	ผลของกำรล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติกำรเยียวยำที่
ด�ำเนินกำรแล้ว	 กำรท�ำเอกสำรบันทึกดังกล่ำวจะต้องท�ำให้หน่วยงำน
ก�ำกับดูแลสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำมีกำรปฏิบัติตำมมำตรำนี้จริง

มาตรา 34	กำรสือ่สำรเกีย่วกบักำรล่วงล�ำ้ข้อมลูส่วนบคุคลต่อผู้
ถูกประมวลผลข้อมูล
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1.	 เมื่อกำรล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิด
ควำมเส่ียงอย่ำงสูงต่อสิทธิเสรีภำพของบุคคลธรรมดำ	 ผู้ควบคุมควร
สือ่สำรกบัผู้ถกูประมวลผลข้อมลูเก่ียวกบักำรล่วงล�ำ้ข้อมลูส่วนบคุคลโดย
ไม่ล่ำช้ำหำกไม่มีเหตุอันควร

2.	 กำรส่ือสำรถึงผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลดังที่ถูกอ้ำงถึงใน
อนมุำตรำ	1	ของมำตรำนีจ้ะต้องอธบิำยด้วยภำษำท่ีชดัเจนและไม่ซบัซ้อน	
ถึงธรรมชำติของกำรล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลและอย่ำงน้อยท่ีสุดมีข้อมูล
และมำตรกำรดังที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	(b),	(c),	และ	(d)	ของอนุมำตรำ	3	ใน
มำตรำ	33

3.	 กำรส่ือสำรถึงผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลดังที่ถูกอ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	1	จะไม่จ�ำเป็นหำกเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(a)	 ผู้ควบคุมได้น�ำมำตรกำรในกำรคุ้มครองท้ังทำงเทคนิค
และกำรจดักำรองค์กรตำมสมควรและมำตรกำรเหล่ำนัน้
บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจำกกำร
ล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคล	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมำตรกำรท่ี
แปลงสภำพข้อมลูส่วนบคุคลให้บคุคลใด	ๆ 	กต็ำมทีไ่ม่ได้
อ�ำนำจให้เข้ำถงึไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เช่นกำรเข้ำรหสั

(b)	ผูค้วบคมุได้ใช้มำตรกำรหลงัเกดิเหตทุีร่บัประกนัว่ำควำม
เสี่ยงในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภำพของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมลูดงัท่ีถกูอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	1	ไม่มแีนวโน้มจะบรรลุ
ผลอีกต่อไป

(c)	 กำรสื่อสำรอำจต้องใช้ควำมพยำยำมเกินควร	 ในกรณี															
ดังกล่ำวควรเป็นกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะหรือมำตรกำร
ทีค่ล้ำยกนัทีด้่วยวธีิดงักล่ำวผูถ้กูประมวลผลข้อมลูจะได้
รับแจ้งข้อมูลด้วยวิธีที่มีประสิทธิภำพทัดเทียมกัน



Privacy Thailand

153

4.	 หำกผู้ควบคุมมิได้สื่อสำรกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลอำจก�ำหนดให้
ผูค้วบคุมจ�ำเป็นต้องท�ำเช่นนัน้โดยพจิำรณำถงึแนวโน้มทีก่ำรล่วงล�ำ้ข้อมลู
ส่วนบุคคลจะส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงในระดับสูงหรืออำจวินิจฉัยว่ำ																	
เป็นไปตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในอนุมำตรำ	3

หมวด 3

การประเมินสถานการณ์ผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูล
และการปรึกษาหารือก่อนด�าเนินการ

มาตรา 35 กำรประเมินสถำนกำรณ์ผลกระทบกำรคุ้มครอง
ข้อมูล

1.	 เมือ่ชนดิของกำรประมวลผลข้อมลูทีถ่กูระบนุัน้ใช้เทคโนโลยี
ใหม่	 และเม่ือพิจำรณำโดยละเอียดร่วมกับลักษณะ	 ขอบเขต	 บริบท																
และวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลแล้วมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิด
ควำมเสี่ยงในระดับสูงต่อสิทธิเสรีภำพของบุคคลธรรมดำ	 ผู้ควบคุมจะ
ต้องด�ำเนินกำรประเมินสถำนกำรณ์ผลกระทบต่อกำรคุ้มครองข้อมูล													
ส่วนบุคคลของกำรประมวลผลท่ีคำดไว้ก่อนด�ำเนินกำรประมวลผล															
กำรประเมินสถำนกำรณ์หนึ่งครั้งอำจใช้แก้ปัญหำกับชุดของปฏิบัติกำร
ประมวลผลที่คล้ำยกันซึ่งน�ำมำซึ่งควำมเสี่ยงในระดับสูงเช่นเดียวกัน

2.	 ผูค้วบคมุจะต้องขอค�ำแนะน�ำจำกเจ้ำหน้ำทีคุ่ม้ครองข้อมลูที่
ถกูก�ำหนดไว้เมือ่ด�ำเนนิกำรประเมนิสถำนกำรณ์ผลกระทบกำรคุม้ครอง
ข้อมูล

3.	 กำรประเมินสถำนกำรณ์ผลกระทบกำรคุ้มครองข้อมูลดังที่
ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	นั้นจ�ำเป็นโดยเฉพำะในกรณีดังต่อไปนี้
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(a)	 กำรประเมินแง่มุมส่วนบุคคลต่ำง	 ๆ	 อย่ำงเป็นระบบ											
และเข้มข้นโดยสัมพันธ์กับบุคคลธรรมดำซึ่งเกิดจำก												
กำรประมวลผลอัตโนมัติอันรวมถึงกำรท�ำโพรไฟล์และ
โดยกำรวินิจฉัยจำกกำรประเมินดังกล่ำวที่ส่งผลทำง
กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลธรรมดำหรอืส่งผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส�ำคัญเช่นเดียวกันกับบุคคลธรรมดำ

(b)	กำรประมวลผลขนำดใหญ่กับข้อมูลประเภทพิเศษดังที่
ถกูอ้ำงถึงในอนมุำตรำ	1	ในมำตรำ	9	หรอืข้อมลูส่วนบคุคล
ที่สัมพันธ์กับกำรตัดสินโทษและควำมผิดทำงอำญำดังที่
ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	10	หรือ

(c)	 กำรตรวจตรำอย่ำงเป็นระบบขนำดใหญ่กับบริเวณที่
สำมำรถเข้ำถึงได้ทั่วไป

4.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องจัดท�ำรำยกำรของชนิดของกำร
ประมวลผลที่อยู่ภำยใต้เง่ือนไขจ�ำเป็นส�ำหรับกำรประเมินสถำนกำรณ์
ผลกระทบกำรคุ้มครองข้อมูลตำมที่ระบุไว้ในอนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 9	
และท�ำให้รำยกำรดังกล่ำวเข้ำถึงได้ท่ัวไป	หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้อง
สื่อสำรกับคณะกรรมกำรเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำวดังท่ีถูกอ้ำงถึงใน	
มำตรำ	68

5.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลอำจจัดท�ำรำยกำรชนิดของปฏิบัติกำร
ประมวลผลที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรประเมินสถำนกำรณ์ผลกระทบกำร
คุ้มครองข้อมูลด้วยเช่นกัน	 และท�ำให้รำยกำรดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึงได้
ทั่วไป	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องสื่อสำรกับคณะกรรมกำรเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่ำว

6.	 ก่อนกำรรับเอำรำยกำรที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 4	 และ	 5																
มำใช้	 	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีมีอ�ำนำจจะต้องบังคับใช้กลไกควำมเป็น
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มำตรฐำนเดียวดังท่ีถูกอ้ำงอิงถึงในมำตรำ	 63	 ที่รำยกำรดังกล่ำวมีส่วน
กับกิจกรรมกำรประมวลผลที่สัมพันธ์กับกำรเสนอสินค้ำหรือบริกำร																		
ต่อผูถ้กูประมวลผลข้อมลูหรอืเพือ่ตรวจตรำกจิวตัรในรฐัสมำชกิมำกกว่ำ
หนึง่แห่ง	หรอือำจส่งผลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อกำรเคลือ่นย้ำยข้อมลู
โดยเสรีภำยในสหภำพ

7.	 กำรประเมนิสถำนกำรณ์จะต้องมสีิง่ดังต่อไปน้ีเป็นอย่ำงน้อย
(a)	 ค�ำอธิบำยอย่ำงเป็นระบบถึงปฏิบัติกำรประมวลผลที่	

คำดไว้และวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลอันรวมถึง
ผลประโยชน์โดยชอบที่ผู้ควบคุมต้องกำรให้เกิดข้ึนหำก
บังคับได้

(b)	กำรประเมนิสถำนกำรณ์ถงึควำมจ�ำเป็นและควำมได้ส่วน
ของปฏิบัติกำรประมวลผลที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์

(c)	 กำรประเมินสถำนกำรณ์ถึงควำมเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภำพ
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลดังที่ถูกอ้ำงในอนุมำตรำ	 1	
และ	2

(d)	มำตรกำรท่ีถูกคำดให้แก้ปัญหำควำมเส่ียงอันรวมถึง															
กำรคุ้มครองมำตรกำรทำงควำมปลอดภัยและกลไกรับ
ประกันกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อแสดงถึง
กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดนี้	 โดยพิจำรณำโดยละเอียด
ร่วมกับกับสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบของผู ้ถูก
ประมวลผลข้อมูลและบุคคลอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

8.	 กำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติที่ผ่ำนกำรเห็นชอบดังท่ีถูกอ้ำงถึง
ในมำตรำ	 40	 โดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
จะต้องถูกน�ำมำพิจำรณำโดยละเอียดในกำรประเมินผลกระทบจำก																		
กำรคุ้มครองข้อมูลที่ปฏิบัติโดยผู้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลดังกล่ำว																	
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประเมินสถำนกำรณ์ผล	
กระทบกำรคุ้มครองข้อมูล

9.	 ผู้ควบคุมจะต้องขอควำมเห็นจำกผู้ถูกประมวลผลข้อมูล															
หรอืผูแ้ทนถงึกำรประมวลผลทีต้่องกำรให้เกดิขึน้เมือ่เหมำะสม	โดยต้อง
ไม่ส่งผลเสียต่อกำรคุ้มครองประโยชน์ทำงกำรค้ำหรือสำธำรณะหรือ	
ควำมปลอดภัยในปฏิบัติกำรประมวลผล

10.	 อนุมำตรำ	 1	 ถึง	 7	 จะไม่บังคับใช้เมื่อกำรประมวลผล																															
ตำมข้อ	 (c)	 หรือ	 (e)	 ของอนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 6	 เป็นไปตำมหลัก
กฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกที่มีอ�ำนำจเหนือผู้ควบคุม	กฎหมำย
ที่ก�ำกับปฏิบัติกำรประมวลผลเฉพำะหรือชุดของกำรประมวลผลที่เป็น
ประเด็นและกำรประเมินสถำนกำรณ์ผลกระทบกำรคุ้มครองข้อมูลท่ีได้
ด�ำเนินกำรไปแล้วโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินสถำนกำรณ์ผล	
กระทบทั่วไปในบริบทของกำรรับเอำหลักทำงกฎหมำยดังกล่ำวมำใช	้												
เว้นแต่รฐัสมำชิกเห็นว่ำจ�ำเป็นในกำรประเมนิสถำนกำรณ์ดงักล่ำวก่อนมี
กิจกรรมกำรประมวลผล

11.	 ผู้ควบคุมควรด�ำเนินกำรทบทวนกำรประเมินสถำนกำรณ์
เม่ือจ�ำเป็น	ว่ำปฏบิตัโิดยสอดคล้องกบักำรประเมนิสถำนกำรณ์	ผลกระทบ
กำรคุม้ครองข้อมลูอย่ำงน้อยทีส่ดุเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงควำมเส่ียงทีถ่กู
น�ำเสนอโดยปฏิบัติกำรประมวลผล

มาตรา 36 กำรปรึกษำหำรือก่อนกำรประมวลผล
1.	 ผู้ควบคุมจะต้องปรึกษำหำรือกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลก่อน

กำรประมวลผลเมื่อกำรประเมินสถำนกำรณ์ผลกระทบกำรคุ้มครอง
ข้อมูลภำยใต้มำตรำ	 35	 ชี้ให้เห็นว่ำกำรประมวลผลอำจส่งผลให้เกิด										
ควำมเสี่ยงในระดับสูงหำกขำดมำตรกำรท่ีผู ้ควบคุมน�ำมำใช้ในกำร
บรรเทำควำมเสี่ยง
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2.	 เมื่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลให้ควำมเห็นว่ำกำรประมวลผล																						
ที่เจตนำให้เกิดขึ้นดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	อำจละเมิดข้อก�ำหนดนี้
ได้	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อผู้ควบคุมมิได้ระบุถึงหรือบรรเทำควำมเสี่ยง
อย่ำงเพียงพอ	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องจัดหำค�ำแนะน�ำเป็น																											
ลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ควบคุมภำยในระยะเวลำแปดสัปดำห์นับตั้งแต่																			
ได้รับค�ำขอกำรปรึกษำและเมื่อบังคับได้	 อำจใช้อ�ำนำจดังที่ถูกอ้ำงอิง																						
ในมำตรำ	 58	 ระยะเวลำดังกล่ำวอำจขยำยเพ่ิมได้อีกหกสัปดำห์โดย
พจิำรณำถงึควำมซบัซ้อนของกำรประมวลผลทีเ่จตนำให้เกดิขึน้ร่วมด้วย
โดยละเอียด	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรขยำย
ระยะเวลำดังกล่ำวภำยในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ได้รับค�ำขอค�ำปรึกษำ																					
ร่วมกับเหตุของควำมล่ำช้ำกับผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลเมื่อเป็นไปได	้
กำรเริ่มนับระยะเวลำดังกล่ำวอำจถูกระงับไว้จนกระทั่งหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลได้ข้อมูลที่ขอเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรให้ค�ำปรึกษำ

3.	 ผูค้วบคมุจะต้องจดัหำข้อมลูดงัต่อไปนีใ้ห้กบัหน่วยงำนก�ำกบั
ดูแลเมื่อขอปรึกษำหำรือตำมอนุมำตรำ	1	อันประกอบไปด้วย

(a)	 ควำมรับผิดชอบของผู ้ควบคุม	 ผู ้ควบคุมร่วม	 และ																														
ผู ้ประมวลผลแต่ละรำยที่มีส ่วนเกี่ยวข ้องกับกำร															
ประมวลผลหำกสำมำรถบังคับได้	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ส�ำหรับกำรประมวลผลในกลุ่มวิสำหกิจ

(b)	วัตถุประสงค์และวิธีกำรในกำรประมวลผลที่เจตนำให้
เกิดขึ้น

(c)	 มำตรกำรและกำรคุ้มครองที่มีไว ้เพื่อคุ ้มครองสิทธิ
เสรีภำพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลดังท่ีระบุไว้ในข้อ
ก�ำหนดนี้

(d)	ข้อมูลกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล	หำกบังคับได้
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(e)	 กำรประเมินสถำนกำรณ์ผลกระทบกำรคุ้มครองข้อมูล
โดยเป็นไปตำมเงื่อนไขในมำตรำ	35	และ

(f)	 ข้อมูลอื่นใดที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลร้องขอ

4.	 รัฐสมำชิกจะต้องปรึกษำหำรือกับหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ระหว่ำงเตรียมข้อเสนอส�ำหรับมำตรกำรทำงนิติบัญญัติที่จะถูกรับไป
ปฏิบัติโดยรัฐสภำของแต่ละชำติ	หรือมำตรกำรก�ำกับดูแลจำกมำตรกำร
ทำงนิติบัญญัติดังกล่ำวที่สัมพันธ์กับกำรประมวลผล

5.	 กฎหมำยของรัฐสมำชิกอำจก�ำหนดให้ผู้ควบคุมต้องขอและ
ได้รบัค�ำแนะน�ำจำกหน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีส่มัพนัธ์กบักำรประมวลผลโดย
ผู้ควบคุมก่อนได้อ�ำนำจส�ำหรับปฏิบัติภำรกิจอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะโดยผู้ควบคุมอันรวมถึงกำรประมวลผลที่สัมพันธ์ควำมม่ันคง
ทำงสังคมและสำธำรณสุข

หมวด 4
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

มาตรา 37 กำรก�ำหนดผู้เป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล

1.	 ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลจะต้องก�ำหนดผู้เป็นเจ้ำหน้ำที่
คุ้มครองข้อมูลในกรณีใด	ๆ	ก็ตำมดังต่อไปนี้

(a)	 กำรประมวลผลด�ำเนินกำรโดยหน่วยงำนสำธำรณะที่มี
อ�ำนำจหรอืหน่วยงำนใด	ๆ 	ยกเว้นศำลทีป่ฏบิติัหน้ำทีโ่ดย
อ�ำนำจในกำรพิจำรณำคดี

(b)	 กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลประกอบ
ด้วยปฏิบัติกำรประมวลผลท่ีจ�ำเป็นต้องมีกำรตรวจตรำ
ในขนำดใหญ่ต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลอย่ำงสม�่ำเสมอ
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และเป็นระบบทั้งด้วยลักษณะ	 ขอบเขต	 และ/หรือ
วัตถุประสงค์ของปฏิบัติกำร

(c)	 กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลประกอบ
ด้วยกำรประมวลผลขนำดใหญ่ของข้อมลูประเภทพิเศษ
ตำมมำตรำ	 9	 และข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกำร
ตัดสินโทษและควำมผิดทำงอำญำดังท่ีถูกอ้ำงถึงใน
มำตรำ	10

2.	 กลุม่วิสำหกจิอำจแต่งตัง้เจ้ำหน้ำทีคุ่ม้ครองข้อมลูเพียงรำยเดียว
ด้วยเงื่อนไขที่แต่ละสถำนประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงเจ้ำหน้ำที่คุ้มครอง
ข้อมูลดังกล่ำวได้โดยง่ำย

3.	 เมื่อผู ้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลคือหน่วยงำนหรือองค์กร

สำธำรณะที่มีอ�ำนำจ	 อำจก�ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่คุ ้มครองข้อมูลเพียง																			
รำยเดียวต่อหน่วยงำนหลำยแห่งได้	โดยพจิำรณำถึงโครงสร้ำงกำรจดักำร
และขนำดองค์กรร่วมด้วยโดยละเอียด

4.	 ในกรณีอื่นใดนอกเหนือจำกที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1																							
ผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลหรอืสมำคมและหน่วยงำนอืน่	ๆ 	ทีเ่ป็นตัวแทน
ของผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลทั้งหมดตำมเกณฑ์อำจก�ำหนดให้มี																			
เจ้ำหน้ำที่คุ ้มครองข้อมูลข้ึนมำรำยหนึ่งหรือหำกจ�ำเป็นต้องปฏิบัติ																					
ตำมกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิก	 เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลอำจ
ปฏิบัติหน้ำที่ให้สมำคมหรือองค์กรอื่น ๆ	 ท่ีเป็นตัวแทนผู้ควบคุมหรือ																	
ผู้ประมวลผล

5.	 เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลจะต้องถูกก�ำหนดตำมหลักเกณฑ์
ทำงวิชำชีพและโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมรู้ควำมช�ำนำญในกฎหมำยและ
ปฏิบัติกำรคุ้มครองข้อมูลและควำมสำมำรถในกำรบรรลุภำรกิจดังที่ถูก
อ้ำงถึงในมำตรำ	39
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6.	 เจ้ำหน้ำทีคุ่ม้ครองข้อมลูอำจเป็นพนกังำนของผู้ควบคมุหรือ
ผู้ประมวลผลหรือเป็นผู้ท�ำให้ภำรกิจดังกล่ำวบรรลุตำมสัญญำบริกำร

7.	 ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจะต้องเผยแพร่รำยละเอียดของ
เจ้ำหน้ที่คุ้มครองข้อมูลและสื่อสำรไปถึงหน่วยงำนก�ำกับดูแล

มาตรา 38 สถำนะของเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล
1.	 ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลจะต้องรับประกันว่ำเจ้ำหน้ำที่

คุ้มครองข้อมูลมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกประเด็นท่ีสัมพันธ์กับกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมและทันท่วงที

2.	 ผู ้ควบคุมและผู ้ประมวลผลจะต้องสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่
คุ้มครองข้อมูลในกำรปฏิบัติภำรกิจตำมท่ีถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 39	 โดย												
กำรจัดหำทรัพยำกรท่ีจ�ำเป็นในกำรด�ำเนินกำรและกำรเข้ำถึงข้อมูล													
ส่วนบคุคลและปฏบิตักิำรประมวลผลและยนืยนัถงึควำมรู้ในระดบัสงูของ
เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล

3.	 ผูค้วบคุมและผูป้ระมวลผลควรรบัประกนัว่ำเจ้ำหน้ำทีคุ่ม้ครอง
ข้อมูลไม่ได้รบัค�ำแนะน�ำใด	ๆ 	ในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบักำรปฏบิตัภิำรกจิ
เหล่ำนัน้	เจ้ำหน้ำทีคุ่ม้ครองข้อมลูจะต้องไม่ถูกปลดหรอืลงโทษโดยผูค้วบคมุ
หรอืผูป้ระมวลผลจำกกำรปฏิบัตภิำรกิจของตน	เจ้ำหน้ำทีคุ่ม้ครองข้อมลู
จะต้องรำยงำนไปยงัผูบ้ริหำรระดบัสงูสดุของผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผล
โดยตรง

4.	 ผู้ประมวลผลข้อมูลอำจติดต่อเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลใน
ประเดน็ทีเ่ก่ียวกบัประเดน็ปัญหำใด	ๆ 	กต็ำมทีส่มัพนัธ์กบักำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของตน	และเพื่อใช้สิทธิของตนภำยใต้ข้อก�ำหนดนี้

5.	 เจ้ำหน้ำที่คุ ้มครองข้อมูลจะต้องถูกผูกพันด้วยกำรรักษำ	
ควำมลับและกำรเป็นควำมลับซ่ึงเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติภำรกิจของตน
โดยสอดคล้องกับกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิก
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6.	 เจ้ำหน้ำทีคุ่ม้ครองข้อมลูอำจปฏบิติัหน้ำทีแ่ละภำรกจิอ่ืน ๆ 	ได้	
ผูค้วบคุมหรอืผูป้ระมวลผลจะต้องรบัประกนัว่ำภำรกจิและหน้ำทีด่งักล่ำว
จะไม่ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรา 39 ภำรกิจของเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล

1.	 เจ้ำหน้ำที่คุ ้มครองข้อมูลจะต้องมีภำรกิจดังต่อไปนี้เป็น													
อย่ำงน้อย

(a)	 แจ้งข้อมูลและให้ค�ำปรึกษำกับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
ผลและลูกจ้ำงทีด่�ำเนนิกำรประมวลผลวำ่ด้วยพนัธกรณี
ตำมข้อก�ำหนดนี้	และบทบัญญัติอื่น	ๆ 	ของสหภำพหรือ
รัฐสมำชิกในกำรคุ้มครองข้อมูล

(b)	ตรวจตรำกำรปฏบัิตภิำรกจิตำมข้อก�ำหนดนี	้บทบญัญตัิ
อื่น ๆ ของสหภำพหรือรัฐสมำชิกในกำรคุ้มครองข้อมูล	
และนโยบำยของผู้ควบคุมหรือประมวลผลที่สัมพันธ์											
กับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 อันรวมถึงกำรระบุ				
ควำมรับผิดชอบ	กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้	และกำรฝึก
อบรมพนกังำนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในกระบวนกำรประมวล
ผลและกำรสอบทำนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน

(c)	 ให้ค�ำปรกึษำในด้ำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรประเมนิสถำนกำรณ์
ผลกระทบกำรคุ้มครองข้อมูลและกำรตรวจตรำกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ	35	เมื่อถูกร้องขอ

(d)	ร่วมมือกับหน่วยงำนก�ำกับดูแล

(e)	ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นจุดติดต่อส�ำหรับหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ในประเด็นที่สัมพันธ์กับกำรประมวลผลอันรวมถึงกำร
ปรึกษำหำรือก่อนกำรประมวลผลดังที่ถูกอ้ำงถึงใน
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มำตรำ	36	และให้ค�ำปรกึษำในประเดน็นอกเหนอืไปจำก
นั้นตำมสมควร

2.	 เจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลจะต้องปฏิบัติภำรกิจของตนโดย
ค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับปฏิบัติกำรประมวลผลโดยพิจำรณำถึง
ลักษณะ	ขอบเขต	บริบท	และวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลร่วมด้วย
โดยละเอียด

หมวด 5

จรรยาบรรณและการรับรอง

มาตรา 40 จรรยำบรรณ

1.	 รัฐสมำชิก	 หน่วยงำนก�ำกับดูแล	 คณะกรรมกำร	 และ																					
คณะกรรมำธิกำรจะต้องสนับสนุนให้จัดท�ำจรรยำบรรณท่ีเจตนำให้ม	ี																	
ส่วนช่วยเหลือให้กำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม																				
โดยพจิำรณำร่วมกบัลักษณะเฉพำะของกำรประมวลผลในภำคส่วนต่ำงๆ	
และควำมจ�ำเป็นเฉพำะของกิจกำรขนำดจุลภำค	 ขนำดเล็ก	 และ															
ขนำดกลำง

2.	 สมำคมและหน่วยงำนอื่น	ๆ 	ที่เป็นตัวแทนของผู้ควบคุมหรือ
ผู้ประมวลผลประเภทหนึ่งๆ	 อำจจัดเตรียมจรรยำบรรณหรือแก้ไขหรือ			
เพิ่มเติมจรรยำบรรณดังกลำ่วเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรท�ำให้กำรบังคับใช	้										
ข้อก�ำหนดนี้เป็นไปอย่ำงเจำะจงยิ่งขึ้น	เช่นประเด็นดังต่อไปนี้

(a)	 กำรประมวลผลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
(b)	ผลประโยชน์โดยชอบที่ผู้ควบคุมต้องกำรให้เกิดขึ้นใน

บริบทเฉพำะ
(c)	 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
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(d)	กำรปกปิดอัตลักษณ์ในข้อมูลส่วนบุคคล

(e)	 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กับสำธำรณะและผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูล

(f)	 กำรใช้สิทธิต่ำง	ๆ	ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

(g)	 ข้อมูลและกำรคุ้มครองที่มีให้กับผู้เยำว์และแนวทำง																	
ในกำรได้มำซ่ึงควำมยนิยอมจำกผูใ้ช้อ�ำนำจปกครองของ
ผู้เยำว์

(h)	มำตรกำรและกระบวนกำรดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 24	
และ	25	และมำตรกำรเพื่อรับประกันถึงควำมปลอดภัย
ในกำรประมวลผลดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	32

(i)	 กำรแจ้งไปยังหน่วยงำนก�ำกับดูแลถึงกำรล่วงล�้ำข้อมูล
และกำรสือ่สำรไปยงัผูถ้กูประมวลผลข้อมลูถงึกำรล่วงล�ำ้
ข้อมูลดังกล่ำว

(j)	 กำรเคลือ่นย้ำยข้อมลูส่วนบคุคลไปยงัประเทศท่ีสำมหรอื
องค์กำรระหว่ำงประเทศ	หรือ

(k)	 กำรด�ำเนินกำรระงับข ้อพิพำทนอกเหนือไปจำก
กระบวนกำรศำลและกระบวนกำรแก้ไขข้อขดัแย้งอืน่	ๆ 	
ระหว่ำงผู้ควบคุมและผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในประเด็น
ของกำรประมวลผลโดยต้องไม่ส่งผลเสยีต่อสทิธขิองผูถ้กู
ประมวลผลข้อมูลตำมมำตรำ	77	และ	79

3.	 นอกเหนือไปจำกกำรยึดถือจรรยำบรรณโดยผู้ควบคุมและ															
ผูป้ระมวลผลทีอ่ยูภ่ำยใต้ข้อก�ำหนดนี	้ผูค้วบคมุหรือผูป้ระมวลผลทีไ่ม่ได้
อยูภ่ำยใต้อ�ำนำจของข้อก�ำหนดนีต้ำมมำตรำ	3	จะต้องยดึถอืจรรยำบรรณ
ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบตำมอนุมำตรำ	 5	 ของมำตรำนี้	 และมีควำมสมบูรณ์
ตำมกฎหมำยโดยท่ัวไปตำมอนมุำตรำ	9	ในมำตรำนี	้เพ่ือให้มีกำรคุม้ครอง
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ตำมสมควรภำยใต้กรอบกำรท�ำงำนของกำรเคลือ่นย้ำยข้อมลูส่วนบคุคล
ไปยังประเทศที่สำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศภำยใต้เง่ือนไขท่ีถูก																							
อ้ำงถึงในข้อ	(e)	ของอนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	46	ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
ผลดังกล่ำวจะต้องสร้ำงข้อผูกพันที่มีผลผูกพันและบังคับได้	 โดย																
เครื่องมือที่มีผลผูกพันทำงสัญญำหรือข้อกฎหมำยอื่น ๆ	 ในกำรบังคับใช้
กำรคุ้มครองตำมสมควรเหล่ำนั้น	โดยต้องค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล

4.	 จรรยำบรรณที่ถูกอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	2	ของมำตรำนี้จะต้อง
มีกลไกท่ีท�ำให้หน่วยงำนที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 ของมำตรำ	 41	
สำมำรถด�ำเนินกำรตรวจตรำกำรปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยของผู้ควบคุม
หรอืผูป้ระมวลผลตำมบังคบัท่ีรบัภำระในกำรน�ำจรรยำบรรณไปบงัคับใช้
โดยไม่ส่งผลเสยีต่อภำรกจิและอ�ำนำจของหน่วยงำนก�ำกบัดูแลทีม่อี�ำนำจ	
ตำมมำตรำ	55	หรือ	56

5.	 สมำคมหรือหน่วยงำนอื่นใดตำมท่ีถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 2	
ของมำตรำนีท่ี้มเีจตนำจดัเตรยีมจรรยำบรรณ	แก้ไข	หรอืเพิม่เติม	จะต้อง
ส่งร่ำงจรรยำบรรณ	 กำรแก้ไข	 หรือกำรเพิ่มเติมให้กับหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลที่มีอ�ำนำจตำมมำตรำ	 55	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลดังกล่ำวจะต้องให้
ควำมเห็นถึงร่ำงจรรยำบรรณ	กำรแก้ไข	หรือกำรเพิ่มเติมว่ำเป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดนีห้รอืไม่	 และจะต้องเห็นชอบกบัร่ำงจรรยำบรรณ	กำรแก้ไข									
หรอืกำรเพิม่เตมิหำกพบว่ำจรรยำบรรณนัน้ได้ให้ควำมคุม้ครองทีเ่พยีงพอ

6.	 เมื่อร่ำงจรรยำบรรณหรือกำรแก้ไขหรือกำรเพ่ิมเติมผ่ำน																			
กำรเหน็ชอบโดยสอดคล้องกบัอนมุำตรำ	5	และเมือ่จรรยำบรรณท่ีเกีย่วข้อง
ดังกล่ำวไม่สัมพันธ์กับกิจกรรมกำรประมวลผลในรัฐสมำชิกจ�ำนวนหนึ่ง	
หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องจัดท�ำทะเบียนและเผยแพร่จรรยำบรรณ																		
ดังกล่ำว



Privacy Thailand

165

7.	 เมื่อร่ำงจรรยำบรรณที่สัมพันธ์กับกำรประมวลผลในรัฐ
สมำชิกจ�ำนวนหน่ึง	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีมีอ�ำนำจตำมมำตรำ	 55	 จะ
ต้องส่งร่ำงจรรยำบรรณไปยงัคณะกรรมกำรตำมกระบวนกำรท่ีถูกอ้ำงถึง
ในมำตรำ	3	ก่อนให้ควำมเห็นชอบ	โดยที่คณะกรรมกำรจะให้ควำมเห็น
ว่ำร่ำงจรรยำบรรณ	 กำรแก้ไข	 หรอืกำรเพิม่เติมเป็นไปตำมข้อก�ำหนดนี้														
หรอืไม่	หรือในสถำนกำรณ์ที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	3	ของมำตรำนี้ได้จัด
ให้มีกำรคุ้มครองตำมสมควรแล้ว

8.	 เมื่อควำมเห็นดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 7	 ยืนยันว่ำร่ำง
จรรยำบรรณ	กำรแก้ไข	หรือกำรเพิ่มเติมเป็นไปตำมข้อก�ำหนดนี้หรือใน
สถำนกำรณ์ทีถ่กูอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	3	ได้ให้กำรคุม้ครองตำมสมควรแล้ว	
คณะกรรมกำรจะต้องส่งควำมเห็นของตนไปยังคณะกรรมำธิกำร

9.	 คณะกรรมำธกิำรอำจวนิจิฉยัตำมวธิกีำรในบทบญัญติัวธิกีำร
ด�ำเนินกำรให้จรรยำบรรณ	 กำรแก้ไข	 หรือกำรเพิ่มเติมท่ีผ่ำนควำม																	
เห็นชอบแล้วและถูกส่งมำตำมอนุมำตรำ	8	ของมำตรำนี้มีควำมสมบูรณ์
ตำมกฎหมำยโดยท่ัวไปในสหภำพได้หรอืไม่	บทบญัญติัวธิกีำรด�ำเนนิกำร															
ดงักล่ำวจะต้องถกูรบัมำใช้โดยสอดคล้องกบักระบวนกำรตรวจสอบดังที่
ให้ไว้ในอนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	93

10.	คณะกรรมำธิกำรจะต้องรับประกันถึงกำรเผยแพร่ตำม
สมควรให้กับจรรยำบรรณที่ผ่ำนควำมเห็นชอบที่ผ่ำนกำรวินิจฉัยให้มี
ควำมสมบูรณ์ตำมกฎหมำยโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	9

11.	คณะกรรมกำรจะต้องรวมจรรยำบรรณ	 กำรแก้ไข	 และ 
กำรเพิม่เตมิทัง้หมดลงในทะเบยีน	และท�ำให้จรรยำบรรณ	กำรแก้ไข	และ
กำรเพิ่มเติมทั้งหมดสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสำธำรณะด้วยวิธีตำมสมควร
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มาตรา 41 กำรตรวจตรำจรรยำบรรณที่ผ่ำนกำรเห็นชอบ

1.	 กำรตรวจตรำจรรยำบรรณตำมมำตรำ	 40	 อำจด�ำเนินกำร
โดยหน่วยงำนที่มีระดับควำมช�ำนำญที่เหมำะสมซึ่งสัมพันธ์กับประเด็น
หลักของจรรยำบรรณและได้รับกำรรบัรองจำกหน่วยงำนก�ำกบัดูแลทีม่ี
อ�ำนำจส�ำหรบัวตัถปุระสงค์ดงักล่ำว	โดยจะต้องไม่ส่งผลเสียใด	ๆ 	ต่อภำรกจิ
และอ�ำนำจของหน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีม่อี�ำนำจภำยใต้มำตรำ	57	และ	58

2.	 หน่วยงำนตำมที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 อำจได้รับกำร
รับรองให้มีอ�ำนำจตรวจตรำกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณเมื่อหน่วยงำน
ดังกล่ำวได้

(a)	 แสดงถึงควำมเป็นอิสระและควำมช�ำนำญที่สัมพันธ์กับ
ประเด็นหลักของจรรยำบรรณในระดับท่ีเป็นท่ีน่ำพอใจ
ส�ำหรับหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจ

(b)	จัดต้ังกระบวนกำรท่ีอนุญำตให้หน่วยงำนดังกล่ำว

ประเมินถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมของผู้ควบคุมและ																			
ผู้ประมวลผลที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้จรรยำบรรณ	 เพื่อ
ตรวจตรำกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติต่ำง ๆ	 และเพ่ือ
ทบทวนปฏิบัติกำรเป็นระยะ

(c)	 จัดตั้งกระบวนกำรและโครงสร้ำงในกำรรับมือกำรร้อง
เรียนกำรละเมิดจรรยำบรรณหรือวิธีกำรที่จรรยำบรรณ
ได้ถูกน�ำไปปฏิบัติแล้ว	 หรืออยู่ระหว่ำงน�ำไปปฏิบัติโดย
ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลและท�ำให้กระบวนกำรและ
โครงสร้ำงเหล่ำนัน้โปร่งใสท้ังกบัผูป้ระมวลผลและสำธำรณะ

(d)	แสดงให้เห็นว่ำภำรกจิและหน้ำทีข่องหน่วยงำนดงักล่ำว
ไม่ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับที่น่ำพอใจ
ส�ำหรับหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจ
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3.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีมีอ�ำนำจจะต้องส่งร่ำงของเกณฑ์
ส�ำหรับกำรรับรองให้มีอ�ำนำจส�ำหรับหน่วยงำนตำมท่ีถูกอ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	 1	 ของมำตรำนี้ไปยังคณะกรรมกำรตำมกลไกควำมเป็น
มำตรฐำนเดียวดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	63

4.	 หน่วยงำนที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 ของมำตรำนี้จะต้อง
ปฏิบัติกำรตำมสมควรในกรณีของกำรละเมิดจรรยำบรรณโดยผู้ควบคุม
หรือผู ้ประมวลผลโดยอยู ่ภำยใต้กำรคุ ้มครองตำมสมควรและไม่ส่ง																							
ผลเสียต่อภำรกิจและอ�ำนำจของหน่วยงำนก�ำกับดูและท่ีมีอ�ำนำจ																		
และบทบัญญัติในบรรพ	 8	 อันรวมถึงกำรระงับกำรท�ำหน้ำที่หรือกัน																		
ผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลทีเ่กีย่วข้องออกไปจำกกำรบงัคบัใช้จรรยำบรรณ	
หน่วยงำนดังกล่ำวจะต้องแจ้งหน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีมีอ�ำนำจถึงปฏิบัติ
กำรดังกล่ำวและเหตุผลในกำรด�ำเนินปฏิบัติกำร

5.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องยกเลิกกำรรับรองให้หน่วยงำน	
ทีถ่กูอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	1	มอี�ำนำจ	หำกไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรรับรอง
ให้มีอ�ำนำจหรือไม่อยู่ในเงื่อนไขกำรรับรองให้มีอ�ำนำจอีกต่อไปหรือ
ปฏิบัติกำรของหน่วยงำนนั้นละเมิดข้อก�ำหนดนี้

6.	 มำตรำน้ีไม่บังคับใช้กับกำรประมวลผลที่ด�ำเนินกำรโดย		
หน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจและหน่วยงำนสำธำรณะอื่น	ๆ

มาตรา 42 	กำรรับรอง

1.	 รัฐสมำชิก	 หน่วยงำนก�ำกับดูแล	 คณะกรรมกำรและคณะ
กรรมำธกิำรจะต้องสนบัสนนุให้มกีำรจดัตัง้กลไกกำรรบัรองกำรคุ้มครอง
ข้อมลู	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในระดบัสหภำพ	เช่นกำรจัดต้ังกลไกกำรรับรอง
กำรคุ้มครองข้อมูล	 และตรำและเคร่ืองหมำยคุ้มครองข้อมูล	 เพื่อ
วัตถปุระสงค์ในกำรแสดงว่ำกำรปฏบิตักิำรประมวลผลโดยผูค้วบคมุและ
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ผูป้ระมวลผลเป็นไปตำมข้อก�ำหนดนี	้โดยจะต้องพจิำรณำถงึควำมจ�ำเป็น
เฉพำะของกิจกำรขนำดจุลภำค	ขนำดเล็ก	และขนำดกลำงร่วมด้วยโดย
ละเอียด

2.	 นอกเหนอืจำกกำรยดึถอืโดยผูค้วบคมุและผู้ประมวลผลท่ีอยู่
ภำยใต้ข้อก�ำหนดนี้แล้ว	 กลไกกำรรับรองกำรคุ้มครองข้อมูล	 ตรำหรือ
เครื่องหมำยที่ผ่ำนกำรเห็นชอบตำมอนุมำตรำ	 5	 ของมำตรำนี้อำจถูก														
จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงถึงกำรมีอยู ่ของกำรคุ้มครอง															
ตำมสมควรที่จัดหำมำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้
อ�ำนำจของข้อก�ำหนดนี้ตำมมำตรำ	 3	 ภำยใต้กรอบกำรท�ำงำนในกำร
เคลื่อนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สำมหรือองค์กำรระหว่ำง
ประเทศภำยใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ตำมที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	 (f)	 ของ 
อนุมำตรำ	 2	 ในมำตรำ	 46	 ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลดังกล่ำวจะต้อง
สร้ำงข้อผูกพันที่มีผลผูกพันและมีอ�ำนำจบังคับ	ไม่ว่ำจะด้วยสัญญำหรือ
เครือ่งมือสร้ำงผลผกูพนัทำงกฎหมำยอืน่เพือ่บังคบัใช้กบักำรคุ้มครองตำม
สมควรดงักล่ำว	อนัรวมถงึกำรค�ำนงึถงึสทิธเิสรภีำพของผูถ้กูประมวลผล
ข้อมูล

3.	 กำรรับรองต้องเป็นไปโดยสมัครใจและเข้ำถึงได้โดยผ่ำน
กระบวนกำรที่โปร่งใส

4.	 กำรรับรองตำมมำตรำน้ีไม่ลดควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุม
หรอืผูป้ระมวลผลในกำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดนีล้ง	และต้องไม่ส่งผลเสีย
ต่อภำรกิจและอ�ำนำจของหน่วยงำนก�ำกับดูแลตำมมำตรำ	55	หรือ	56

5.	 กำรรับรองตำมมำตรำนีจ้ะต้องออกโดยหน่วยงำนรบัรองตำม
ที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 43	 หรือโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจตำม
หลกัเกณฑ์ทีผ่่ำนกำรเหน็ชอบโดยหน่วยงำนก�ำกบัดูแลทีม่อี�ำนำจดงักล่ำว
ตำมอนุมำตรำ	3	ในมำตรำ	58	หรือโดยคณะกรรมกำรตำมมำตรำ	63	
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เมื่อเกณฑ์ดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรแล้ว	อำจยังผล
ให้เกิดแนวทำงกำรรับประกันร่วมกันคือตรำกำรคุ้มครองข้อมูลยุโรป	
(European	Data	Protection	Seal)

6.	 ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลท่ีส่งกระบวนกำรประมวลผล															
เข้ำสู่กลไกกำรรบัรองจะต้องให้ข้อมลูทัง้หมดและกำรเข้ำถงึกจิกรรมกำร
ประมวลผลทีจ่�ำเป็นต่อกำรจดัท�ำกระบวนกำรรบัรองต่อหน่วยงำนรบัรอง
ตำมที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 43	 หรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจ																	
หำกบังคับได้

7.	 ต้องออกกำรรบัรองให้ผู้ควบคมุหรอืผูป้ระมวลผลโดยมรีะยะ
เวลำสงูสดุคอืสำมปีและอำจต่ออำยไุด้ภำยใต้เงือ่นไขเดิม	หำกยงัคงบรรลุ
เงือ่นไขจ�ำเป็นท่ีเกีย่วข้องอยู	่กำรรบัรองจะต้องออกโดยหน่วยงำนรบัรอง
ดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	43	หำกบังคับได้	หรือโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ที่มีอ�ำนำจ	 เมื่อไม่สำมำรถบรรลุเงื่อนไขจ�ำเป็นหรือไม่สำมำรถบรรลุ
เงื่อนไขจ�ำเป็นได้อีกต่อไป

8.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องรวมกลไกกำรรับรองและตรำและ
เครื่องหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดลงในทะเบียนและท�ำให้เข้ำถึงได้
โดยสำธำรณะด้วยวิธีใด	ๆ	ตำมสมควร

มาตรา 43	หน่วยงำนรับรอง

1.	 หน่วยงำนรบัรองท่ีมรีะดบัควำมช�ำนำญในด้ำนทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสมจะต้องออกกำรรับรองและ												
ต่ออำยุกำรรับรองหลังจำกที่ได้แจ้งหน่วยงำนก�ำกับดูแลเพ่ือขออนุญำต
ใช้อ�ำนำจตำมข้อ	 (h)	 ในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	58	 เมื่อจ�ำเป็น	และ											
จะต้องไม่ส่งผลเสียต่อภำรกิจและอ�ำนำจของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มี

อ�ำนำจภำยใต้มำตรำ	 57	 และ	 58	 รัฐสมำชิกจะต้องรับประกันว่ำ															
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หน่วยงำนรบัรองได้รบักำรรบัรองให้มอี�ำนำจจำกหน่วยงำนใดหน่วยงำน
หนึ่งดังต่อไปนี้หรือทั้งหมด

(a)	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจตำมมำตรำ	55	หรือ	56

(b)	หน่วยงำนระดับชำติท่ีมีหน้ำท่ีในกำรรับรองกำรมอบ
อ�ำนำจดังท่ีถูกระบุตำมข้อก�ำหนดที่	 (EC)	 765/2008	
โดยสภำยุโรปและท่ีประชุมยุโรป2	 โดยสอดคล้องกับ	
EN-ISO/IEC	 17065/2012	 และด้วยเง่ือนไขจ�ำเป็น											
เพิม่เตมิทีถ่กูก�ำหนดโดยหน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีม่อี�ำนำจ
ตำมมำตรำ	55	หรือ	56

2.	 หน่วยงำนรับรองดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	จะต้องได้รับ
กำรรับรองให้มอี�ำนำจโดยสอดคล้องกบัมำตรำดังกล่ำว	เมือ่หน่วยงำนนัน้

(a)	 ได้แสดงถึงควำมเป็นอิสระและควำมช�ำนำญในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส�ำคัญของกำรรับรองในระดับที่
เป็นที่พอใจของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจ

(b)	ได้ด�ำเนนิกำรตำมเกณฑ์ทีถ่กูอ้ำงองิถึงในอนมุำตรำ	5	ใน
มำตรำ	42	และผ่ำนควำมเห็นชอบโดยหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลซึ่งมีอ�ำนำจตำมมำตรำ	55	หรือ	56	หรือโดยคณะ
กรรมกำรตำมมำตรำ	63

(c)	 จัดต้ังกระบวนกำรในกำรรับรอง	 กำรทบทวนอย่ำง
สม�่ำเสมอและยกเลกิกำรรับรองตรำและเครือ่งหมำยกำร
คุม้ครองข้อมลู

2	 Regulation	 (EC)	 No.	 765/2008	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 of																										
Council	of	9	July	2008	ได้ให้เงื่อนไขจ�ำเป็นส�ำหรับกำรรับรองให้มีอ�ำนำจและ
กำรสอดส่องตลำดท่ีสมัพันธ์กับกำรท�ำกำรตลำดของสนิค้ำและยกเลกิข้อก�ำหนด 
(EEC) No. 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, p. 30)
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(d)	จัดตั้งกระบวนกำรและโครงสร้ำงในกำรรับมือค�ำร้อง
เกี่ยวกับกำรละเมิดกำรรับรองหรือวิธีกำรที่กำรรับรอง
ถูกน�ำไปปฏิบัติหรืออยู ่ในระหว่ำงน�ำไปปฏิบัติโดยผู ้
ควบคุมหรือผู้ประมวลผล	 และเพื่อท�ำให้กระบวนกำร
และโครงสร้ำงดังกล่ำวโปร่งใสต่อท้ังผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลและสำธำรณะ	และ

(e)	 แสดงให้เหน็ว่ำภำรกจิและหน้ำทีข่องหน่วยงำนไม่ส่งผล
ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	 ในระดับท่ีเป็นที่น่ำพอใจ
ส�ำหรับหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจ

3.	 กำรรับรองให้หน่วยงำนรับรองมีอ�ำนำจดังที่ถูกอ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	 1	 และ	 2	 ของมำตรำนี้จะต้องเกิดขึ้นตำมหลักเกณฑ์ที่ผ่ำน	
กำรเห็นชอบโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจตำมมำตรำ	55	หรือ	56	
หรอืโดยคณะกรรมกำรตำมมำตรำ	63	ในกรณีของกำรรบัรองให้มอี�ำนำจ
ตำมข้อ	(b)	ในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำนี้	เงื่อนไขจ�ำเป็นดังกล่ำวจะต้อง
เสริมในส่วนที่ถูกคำดกำรณ์ไว้ในข้อก�ำหนด	(EC)	ที่	765/2008	และกฎ
ทำงเทคนคิทีอ่ธบิำยถงึแนวทำงและกำรด�ำเนนิกำรของหน่วยงำนรับรอง

4.	 หน่วยงำนรับรองดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 จะต้องเป็น
ผูร้บัผิดชอบต่อกำรประเมนิสถำนกำรณ์ตำมสมควรซ่ึงน�ำไปสูก่ำรรบัรอง
หรอืถอนกำรรับรองดังกล่ำว	โดยต้องไม่ส่งผลเสยีต่อควำมรบัผดิชอบของ
ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลในกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดนี้	กำรให้อ�ำนำจ
จะต้องถูกออกให้โดยมีระยะเวลำสูงสุด	 5	 ปี	 และอำจต่ออำยุได้ด้วย
เงือ่นไขเดยีวกนั	โดยทีห่น่วยงำนรบัรองยงัคงปฏิบติัตำมเง่ือนไขจ�ำเป็นที่
ระบุในมำตรำนี้

5.	 หน่วยงำนรับรองดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 จะต้องให้
เหตุผลในกำรให้หรือยกเลิกกำรรับรองที่ถูกร้องขอให้หน่วยงำนก�ำกับ
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ดูแลที่มีอ�ำนำจ

6.	 เง่ือนไขจ�ำเป็นดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 3	 ของมำตรำนี้			
และเกณฑ์ที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	5	ของมำตรำ	42	จะต้องถูกเผยแพร่
ต่อสำธำรณะโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลในรูปแบบที่เข้ำถึงได้โดยง่ำย														
หน่วยงำนก�ำกับดแูลยงัต้องส่งต่อเงือ่นไขจ�ำเป็นและเกณฑ์ดงักล่ำวไปยงั
คณะกรรมกำร	 คณะกรรมกำรจะต้องรวมกลไกกำรรับรองและตรำกำร
คุ้มครองข้อมูลทั้งหมดไว้ในทะเบียน	 และท�ำให้กลไกและตรำเหล่ำนั้น						
เข้ำถึงได้โดยสำธำรณะด้วยวิธีกำรตำมสมควร

7.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีมีอ�ำนำจหรือหน่วยงำนรับรองกำร
มอบอ�ำนำจในระดับชำติจะต้องยกเลิกกำรรับรองกำรมอบอ�ำนำจของ
หน่วยงำนรับรองตำมอนุมำตรำ	 1	 ของมำตรำนี้เมื่อเง่ือนไขส�ำหรับ																	
กำรรับรองกำรมอบอ�ำนำจไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขหรือไม่เป็นไปตำม
เงื่อนไขอีกต่อไป	 หรือเมื่อกำรด�ำเนินกำรโดยหน่วยงำนรับรองละเมิด													
ข้อก�ำหนดนี้	โดยจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อบรรพ	8

8.	 คณะกรรมำธกิำรจะต้องได้รบักำรสนบัสนุนให้รบับทบญัญตัิ
ทีอ่อกโดยอำศัยอ�ำนำจตำมมำตรำ	92	มำใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรระบุ
เงื่อนไขจ�ำเป็นเฉพำะ	 เพื่อให้น�ำไปพิจำรณำร่วมโดยละเอียดส�ำหรับ													
กลไกกำรรับรองกำรคุ้มครองข้อมูลดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 ใน	
มำตรำ	42

9.	 คณะกรรมำธิกำรอำจรับบทบัญญัติวิธีด�ำเนินกำรที่วำง
มำตรฐำนทำงเทคนิคส�ำหรับกลไกกำรรับรอง	และตรำและเครื่องหมำย
กำรคุ้มครองข้อมูล	 และกลไกในกำรส่งเสริมและกำรยอมรับกลไก	 ตรำ
และเครื่องหมำยกำรรับรองเหล่ำนั้น	บทบัญญัติวิธีด�ำเนินกำรจะต้องถูก
รบัมำโดยสอดคล้องกบักระบวนกำรตรวจสอบดงัท่ีถกูอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	
2	ของมำตรำ	93
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บรรพ 5

การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม
หรือองค์การระหว่างประเทศ

มาตรา 44	หลักทั่วไปส�ำหรับกำรเคลื่อนย้ำย

กำรเคลือ่นย้ำยข้อมลูส่วนบคุคลใด	ๆ 	ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรประมวล
ผลหรือเจตนำให้มีกำรประมวลผลหลังจำกเคลื่อนย้ำยไปยังประเทศ																
ที่สำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศจะต้องเกิดขึ้นภำยใต้อ�ำนำจของ
บทบัญญัติอ่ืน	 ๆ	 ในข้อก�ำหนดนี้ท่ีผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลปฏิบัติ												
ตำมเง่ือนไขที่ให้ไว้ในบรรพนี้เท่ำนั้น	 ซึ่งรวมถึงส�ำหรับกำรเคลื่อนย้ำย
ข้อมูลส่วนบุคคลต่อจำกประเทศท่ีสำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ																
ไปยังประเทศที่สำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศอื่น	บทบัญญัติทั้งหมด
ในบรรพนี้จะต้องถูกบังคับใช้เพื่อรับประกันว่ำระดับของกำรคุ้มครอง
บุคคลธรรมดำที่มีหลักประกันโดยข้อก�ำหนดนี้จะไม่ถูกลดทอนลงไป

มาตรา 45	 กำรเคลื่อนย้ำยตำมหลักของกำรวินิจฉัยถึง																
ควำมเพียงพอ

1.	 กำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สำมหรือ
องค์กำรระหว่ำงประเทศอำจเกิดข้ึนได้เมื่อคณะกรรมำธิกำรได้วินิจฉัย
แล้วว่ำประเทศที่สำมดังกล่ำว	ดินแดนหนึ่งๆ	หรือเขตปกครองที่เฉพำะ
เจำะจงลงไปภำยในประเทศท่ีสำมน้ันหรอืองค์กำรระหว่ำงประเทศทีเ่ป็น
ประเด็นได้รับประกันถึงระดับกำรคุ้มครองข้อมูลท่ีเพียงพอกำรเคลื่อน
ย้ำยดังกล่ำวไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรอนุญำตเฉพำะ

2.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องพิจำรณำถึงองค์ประกอบต่อไปนี้		
ร่วมด้วยโดยละเอียดเป็นพิเศษเมื่อประเมินสถำนกำรณ์ว่ำระดับของ											
กำรคุ้มครองเพียงพอหรือไม่	โดยประกอบด้วย
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(a)	 หลักนิติธรรม	 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้น
พื้นฐำน	 ตัวบทกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่ำว
โดยตรงทั้งกฎหมำยทั่วไปและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ภำคส่วนดงักล่ำว	อนัรวมถงึทีเ่กีย่วข้องกับควำมปลอดภยั
สำธำรณะ	 กำรป้องกันประเทศ	 ควำมมั่นคงของชำติ										
และกฎหมำยอำญำและกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดย
หน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจ	 เช่นเดียวกับกำรน�ำ
กฎหมำย	 กฎในกำรคุ้มครองข้อมูล	 กฎวิชำชีพ	 และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยัดงักล่ำวมำปฏบัิติ	อนัรวมถงึกฎ
ส�ำหรบักำรส่งต่อข้อมลูไปยงัประเทศท่ีสำมหรอืองค์กำร
ระหว่ำงประเทศทีจ่ะต้องได้รบักำรปฏบิตัติำมในประเทศ
ที่สำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศนั้น ๆ	 ค�ำพิพำกษำ
ศำลฎีกำ	 เช่นเดียวกับสิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่
มีประสิทธิภำพและมีผลบังคับ	 และกำรชดเชยเยียวยำ
ทั้งทำงปกครองและทำงศำลที่มีประสิทธิภำพส�ำหรับ												
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเคลื่อนย้ำย

(b)	กำรมีอยู ่และกำรท�ำหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพของ
หน่วยงำนก�ำกับดูแลอิสระต้ังแต่หน่ึงแห่งขึ้นไปใน
ประเทศที่สำมหรือประเทศที่มีอ�ำนำจเหนือองค์กำร
ระหว่ำงประเทศน้ัน	 โดยท่ีมีควำมรับผิดชอบในกำร													
รบัประกนัและบังคับให้เป็นไปตำมกฎกำรคุ้มครองข้อมลู
อันรวมถงึอ�ำนำจในกำรบงัคบัใช้ทีเ่พยีงพอ	 ควำมรับผิด
ชอบในกำรช่วยเหลือและให้ค�ำปรึกษำกับผู้ถูกประมวล
ผลข้อมูลในกำรใช้สิทธิต่ำง ๆ	 ของตนและควำมรับผิด
ชอบในกำรร่วมมือกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลในรัฐสมำชิก
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(c)	 ข้อผกูพนัในระดบันำนำชำตท่ีิประเทศท่ีสำมหรอืองค์กำร
ระหว่ำงประเทศทีเ่กีย่วข้องเป็นภำคสีมำชกิหรือพันธกรณี
อืน่ ๆ 	อนัสบืเนือ่งจำกอนสัุญญำหรือตรำสำรทีม่ผีลผกูพนั
ตำมกฎหมำย	 เช่นเดียวกับจำกกำรมีส่วนร่วมในระบบ
ระดับพหุภำคีหรือภูมิภำค	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่สัมพันธ์
กับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.	 หลังจำกประเมินสถำนกำรณ์ว่ำระดับของกำรคุ ้มครอง														
เพียงพอหรือไม่แล้ว	 คณะกรรมำธิกำรอำจวินิจฉัยโดยอำศัยบทบัญญัติ
วิธีกำรด�ำเนินกำรว่ำประเทศที่สำม	 ดินแดนหรือส่วนกำรปกครองหนึ่ง
หรอืมำกกว่ำทีเ่ฉพำะเจำะจงลงไปในประเทศทีส่ำมหรอืองค์กำรระหว่ำง
ประเทศได้รบัประกนัถงึระดบัของกำรคุ้มครองทีเ่พยีงพอตำมควำมหมำย
ในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำนี้	บทบัญญัติวิธีกำรด�ำเนินกำรจะต้องเอื้อให้
มีกลไกส�ำหรับกำรทบทวนเป็นระยะ	 อย่ำงน้อยที่สุดคือทุกสี่ปี	 ที่จะน�ำ
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วข้องในประเดน็ดงักล่ำวโดยตรงในประเทศท่ีสำม

หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ	บทบัญญัติวิธีกำรด�ำเนินกำรจะต้องระบ	ุ													
กำรบังคับใช้ในดินแดนและภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 อย่ำงเจำะจงและระบุถึง	
หน่วยงำนก�ำกับดูแลตำมที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	 (b)	 ของอนุมำตรำ	 2	 ของ
มำตรำนีห้ำกบงัคบัได้	บทบัญญตัวิธิดี�ำเนนิกำรจะต้องถกูรบัไปปฏบิตัโิดย
สอดคล้องกับกระบวนกำรตรวจสอบที่ถูกอ้ำงอิงถึงในอนุมำตรำ	2	ของ
มำตรำ	93

4.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องตรวจตรำอย่ำงต่อเนื่องถึงควำม
เปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีสำมและองค์กำรระหว่ำงประเทศท่ีอำจส่งผล
ต่อบทบำทของกำรวนิจิฉยัทีถ่กูรบัมำตำมอนมุำตรำ	3	ของมำตรำนี	้และ
กำรวินิจฉัยที่ถูกรับมำปฏิบัติตำมหลักของอนุมำตรำ	 6	 ในมำตรำ	 25												
ของค�ำสั่ง	95/46/EC
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5.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องยกเลิก	แก้ไข	หรือระงับอ�ำนำจกำร
วินิจฉัยในขอบเขตที่จ�ำเป็นดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 3	 ของมำตรำนี้
โดยกำรใช้บทบญัญตัวิธิดี�ำเนนิกำรซึง่จะไม่มผีลบงัคบัย้อนหลัง	เมือ่ข้อมลู
ท่ีมีอยูน่ัน้เปิดเผยว่ำในประเทศทีส่ำม	ดนิแดนหรอืเขตกำรปกครองใดใน
ประเทศท่ีสำม	 หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศไม่สำมำรถรับประกันถึง
ระดบักำรคุ้มครองทีเ่พยีงพอได้อกีต่อไปตำมควำมหมำยตำมอนมุำตรำ	2	
ของมำตรำนี้	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลังจำกกำรทบทวนที่ถูกอ้ำงถึงใน
อนมุำตรำ	3	ของมำตรำนี	้บทบัญญตัวิธิดี�ำเนนิกำรดงักล่ำวจะต้องถกูรับ
ไปปฏิบัติโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	93

ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน	คณะกรรมำธกิำรจะต้องรบับทบญัญตัวิธิี
ด�ำเนินกำรที่สำมำรถบังคับใช้ได้ไปปฏิบัติทันทีโดยสอดคล้องกับ
อนุมำตรำ	3	ในมำตรำ	93

6.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องเข้ำสู่กระบวนกำรปรึกษำหำรือกับ
ประเทศทีส่ำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศเพือ่หำหนทำงในกำรเยยีวยำ
สถำนกำรณ์อันน�ำไปสู่กำรวินิจฉัยที่เกิดขึ้นตำมอนุมำตรำ	5

7.	 กำรวนิจิฉยัตำมอนมุำตรำ	5	ของมำตรำนีจ้ะต้องไม่ส่งผลเสีย
ต่อกำรเคล่ือนย้ำยข้อมูลไปยังประเทศที่สำม	 ดินแดนหรือเขตกำร
ปกครองในประเทศทีส่ำมเป็นกำรเฉพำะหรอืองค์กำรระหว่ำงประเทศที่
ถูกอ้ำงถึงตำมมำตรำ	46	ถึง	49

8.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องเผยแพร่รำยกำรของประเทศที่สำม	
ดนิแดน	และเขตกำรปกครองในประเทศท่ีสำมท่ีเฉพำะเจำะจงลงไป	และ
องค์กำรระหว่ำงประเทศที่คณะกรรมำธิกำรได้วินิจฉัยแล้วว่ำได้รับ
ประกันระดับกำรคุ้มครองข้อมูลท่ีเพียงพอ	หรือไม่รับประกันระดับกำร
คุ้มครองข้อมูลที่เพียงพออีกต่อไปลงใน	The	Official	Journal	of	the	
European	Union	และเว็บไซต์ของคณะกรรมำธิกำร
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9.	 ค�ำวินิจฉัยที่ถูกรับไปปฏิบัติโดยคณะกรรมำธิกำรตำมหลัก
ของอนุมำตรำ	 6	 ในมำตรำ	 25	 ของค�ำสั่งท่ี	 95/46/EC	 จะยังคงมีผล	
บังคับใช้จนกระทั่งถูกแก้ไข	 แทน	 หรือยกเลิกโดยกำรวินิจฉัยของ																	
คณะกรรมำธิกำรซึ่งรับมำโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	 3	 หรือ	 5	 ของ
มำตรำนี้

มาตรา 46	กำรเคลื่อนย้ำยภำยใต้กำรคุ้มครองตำมสมควร
1.	 เมื่อไม่มีกำรวินิจฉัยตำมอนุมำตรำ	3	ในมำตรำ	45	ผู้ควบคุม

หรือผู้ประมวลผลอำจเคลื่อนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สำม
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศเมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลได้จัดให้ม	ี															
กำรคุ้มครองตำมสมควรแล้วเท่ำน้ัน	 และด้วยเงื่อนไขว่ำสิทธิที่สำมำรถ
บังคับได้ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลและกำรเยียวยำทำงกฎหมำยที่มี
ประสิทธิภำพส�ำหรับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลนั้นมีอยู่

2.	 กำรคุ้มครองตำมสมควรดังที่ถูกอำ้งถึงในอนุมำตรำ	 1	 อำจ
ถูกจดัใหม้ีขึ้นได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรมอบอ�ำนำจจำกหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลเป็นกำรเฉพำะ	อันได้แก่

(a)	 ตรำสำรที่มีผลผูกพันตำมกฎหมำยสำมำรถบังคับได้
ระหว่ำงหน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจและหน่วยงำน
ต่ำง ๆ

(b)	กฎของบรรษทัทีม่ผีลผกูพนัโดยสอดคล้องกบัมำตรำ	49
(c)	 ข้อสัญญำคุ้มครองข้อมูลมำตรฐำนที่คณะกรรมำธิกำร					

รับมำโดยสอดคล้องกับกระบวนกำรตรวจสอบที่ถูก										
อ้ำงถึงในอนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	93

(d)	ข้อสัญญำคุ้มครองข้อมูลมำตรฐำนที่คณะกรรมำธิกำร				
รับมำโดยผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบดังที่ถูกอ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	93
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(e)	 จรรยำบรรณท่ีผ่ำนกำรเห็นชอบแล้วตำมมำตรำ	 40														
ร่วมกบัข้อผกูพันทีม่ผีลผกูพนัและบงัคบัได้ของผูค้วบคมุ
หรือผู้ประมวลผลในประเทศท่ีสำมในกำรบังคับใช้กำร
คุม้ครองตำมสมควรอันรวมถึงในประเดน็ซ่ึงเกีย่วข้องกบั
สิทธิต่ำง ๆ	ของผู้ถูกประมวลผลหรือ

(f)	 กลไกกำรรับรองตำมมำตรำ	42	ร่วมกับข้อผูกพันที่มีผล
ผูกพันและบังคับได้ของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลใน
ประเทศที่สำมในกำรบังคับใช้กำรคุ้มครองตำมสมควร
อนัรวมถงึในประเดน็ซึง่เกีย่วข้องกับสิทธต่ิำง	ๆ 	ของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล

3.	 กำรคุ้มครองตำมสมควรที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 อำจ														
เป็นไปได้โดยอำศัยสิ่งดังต่อไปนี้โดยเฉพำะโดยที่ต้องได้อ�ำนำจจำก											
หน่วยงำนก�ำกับดูแล	อันได้แก่

(a)	 ข้อสัญญำระหว่ำงผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลและ																						
ผู้ควบคุม	 ผู้ประมวลผล	 หรือผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศที่สำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ	หรือ

(b)	บทเฉพำะกำลท่ีจะแทรกเข้ำไปในกำรจัดกำรทำง																		
กำรบริหำรระหว่ำงหน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจและ
หน่วยงำนอื่น ๆ 	ซึ่งรวมถึงสิทธิต่ำง ๆ 	ที่สำมำรถบังคับได้
และมีผลของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

4.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องบังคับใช ้กลไกควำมเป็น
มำตรฐำนเดียวตำมท่ีถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 63	 ในกรณีที่ถูกอ้ำงอิงถึง
อนุมำตรำ	3	ในมำตรำนี้

5.	 กำรรับมอบอ�ำนำจโดยรัฐสมำชิกหรือหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ตำมหลักของอนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	26	ของค�ำสั่ง	95/46/EC	จะยังคง
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มผีลจนกระทัง่ถูกแก้ไข	แทน	หรอืยกเลกิหำกจ�ำเป็น	โดยหน่วยงำนก�ำกบั
ดูแล	กำรวินิจฉัยที่คณะกรรมำธิกำรรับมำตำมหลักของอนุมำตรำ	2	ใน
มำตรำ	 26	 ของค�ำสั่งที่	 95/46/EC	 จะยังคงมีผลบังคับใช้จนกระทั่งถูก
แก้ไข	แทน	หรอืยกเลกิหำกจ�ำเป็น	โดยกำรวนิจิฉัยของคณะกรรมำธกิำร
ที่ถูกรับมำโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	2	ของมำตรำนี้

มาตรา 47	กฎของบรรษัทที่มีผลผูกพัน

1.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องเห็นชอบกับกฎของบรรษัทที่มี
ผลผูกพันโดยสอดคล้องกับกลไกควำมเป็นมำตรฐำนเดียวตำมท่ีให้ไว้ใน
มำตรำ	63	โดยมีเงื่อนไขว่ำ

(a)	 มีผลผูกพันตำมกฎหมำยและบังคับใช้กับและถูกบังคับ
ใช้โดยสมำชกิทกุรำยทีเ่กีย่วข้องในกลุม่ของวสิำหกจิหรอื
กลุม่ของกจิกำรทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในกิจกรรมทำงเศรษฐกจิ
ร่วมกัน	อันรวมถึงลูกจ้ำง

(b)	ให้สิทธิท่ีสำมำรถบังคับได้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลอย่ำง
เปิดเผยชดัเจนในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบักำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล	และ

(c)	 บรรลุเงื่อนไขจ�ำเป็นที่ให้ไว้ในอนุมำตรำ	2

2.	 กฎของบรรษัทท่ีมีผลผูกพันดังท่ีถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1										
จะต้องระบุเจำะจงลงไปดังนี้เป็นอย่ำงน้อย

(a)	 รำยละเอียดโครงสร้ำงและสัญญำในกลุ่มวิสำหกิจหรือ
กลุ ่มของกิจกำรท่ีมีส ่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจร่วมกันและของสมำชิกแต่ละรำย

(b)	กำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลหรือชุดของกำรเคลื่อนย้ำยอัน															
รวมถึงประเภทของของมูลส่วนบุคคล	 ชนิดของกำร
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ประมวลผลและวัตถุประสงค์	ชนิดของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลท่ีได้รับผลกระทบ	 และกำรระบุถึงประเทศที่สำม
ที่ถูกกล่ำวถึง

(c)	 ลกัษณะของกำรมผีลผกูพนัตำมกฎหมำยท้ังภำยใน	และ
ภำยนอก

(d)	กำรบังคับใช้หลักกำรคุ้มครองข้อมูลทั่วไป	 โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่กำรจ�ำกดัวตัถุประสงค์	กำรใช้ข้อมลูให้น้อยทีส่ดุ	
ระยะเวลำกำรเก็บรักษำที่ถูกจ�ำกัด	 คุณภำพของข้อมูล	
กำรคุ้มครองข้อมูลทั้งโดยกำรออกแบบและกำรตั้งค่ำ
มำตรฐำน	 มูลฐำนทำงกฎหมำยของกำรประมวลผล										
กำรประมวลผลข ้อมูลส ่วนบุคคลประเภทพิ เศษ	
มำตรกำรในกำรรับประกันควำมปลอดภัยของข้อมูล	
และเงื่อนไขจ�ำเป็นในส่วนของกำรเคลื่อนย้ำยต่อไปยัง
หน่วยงำนทีไ่ม่ถกูผกูพนัโดยกฎของบรรษทัทีม่ผีลผกูพนั

(e)	 สทิธิของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรประมวลผล	และแนวทำงในกำรใช้สิทธิเหล่ำนั้นอัน
รวมถงึสทิธทิีจ่ะไม่อยูภ่ำยใต้กำรวนิจิฉยับนฐำนของกำร
ประมวลผลอัตโนมัติเท่ำนั้นอันรวมถึงกำรท�ำโพรไฟล์	
โดยสอดคล้องกับมำตรำ	 22	 สิทธิในกำรร้องเรียนต่อ
หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจและต่อศำลที่มีอ�ำนำจ
ตัดสินคดีในรัฐสมำชิกโดยสอดคล้องกับมำตรำ	79	และ
กำรได้รับกำรชดใช้และเมื่อเหมำะสมให้เป็นเงินชดเชย
ส�ำหรับกำรล่วงล�้ำกฎของบรรษัทที่มีผลผูกพัน

(f)	 กำรยอมรับโดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลท่ีตั้งอยู่ใน										
ดนิแดนของรฐัสมำชกิถงึกำรรับผดิต่อกำรล่วงล�ำ้กฎของ
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บรรษัทที่มีผลผูกพันใด	ๆ	โดยสมำชิกที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้
ตั้งอยู่ในสหภำพ	 ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลจะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องรับผิดไม่ว่ำส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด	 หำก
พสิจูน์ได้ว่ำสมำชกิรำยดงักล่ำวไม่ได้มส่ีวนรับผิดชอบกบั
เหตุกำรณ์ซึ่งน�ำมำสู่ควำมเสียหำยเท่ำนั้น

(g)	 วิธีกำรที่ข ้อมูลว่ำด้วยกฎของบรรษัทที่มีผลผูกพัน															
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ว่ำด้วยบทบญัญตัทิีถู่กอ้ำงถงึในข้อ	(d)	
(e)	และ	(f)	ของอนุมำตรำนี้ถูกจัดหำให้ผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลเพิ่มเติมจำกมำตรำ	13	และ	14

(h)	ภำรกจิของเจ้ำหน้ำทีคุ่ม้ครองข้อมลูใด	ๆ 	กต็ำมท่ีถูกระบุ
โดยสอดคล้องกับมำตรำ	37	หรือบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรตรวจตรำกำรปฏิบัติตำมกฎ
ของบรรษัทที่มีผลผูกพันภำยในกลุ่มของวิสำหกิจหรือ
กลุ ่มของกิจกำรท่ีมีส ่วนเกี่ยวข ้องในกิจกรรมทำง
เศรษฐกจิร่วมกนั	เช่นเดียวกบักำรตรวจตรำ	กำรฝึกและ
กำรรับมือกับกำรร้องเรียน

(i)	 กระบวนกำรร้องเรียน

(j)	 กลไกภำยในกลุ่มของวิสำหกิจหรือกลุ่มของกิจกำรที่มี
ส่วนในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมกัน	 เพื่อรับประกัน
กระบวนกำรยืนยันถึงกำรปฏิบัติตำมกฎของบรรษัทที่มี
ผลผกูพนั	กลไกดงักล่ำวจะต้องรวมเอำกำรสอบทำนกำร
คุม้ครองข้อมลูและวธิกีำรในกำรรับประกนัถงึกำรด�ำเนนิ
กำรแก้ไขเพื่อคุ้มครองสิทธิต่ำง	 ๆ	 ของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูล	 ผลของกำรยืนยันดังกล่ำวควรถูกสื่อสำรไปยัง

บุคคลหรือคณะบุคคลที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	 (k)	 และ												
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คณะกรรมกำรของวิสำหกิจที่ท�ำหน้ำที่ควบคุมกลุ่ม
วิสำหกิจหรือกลุ่มกิจกำรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจร่วมกัน	และเข้ำถึงได้โดยกำรร้องขอไปยัง
หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจ

(k)	 กลไกส�ำหรับกำรรำยงำนและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้กับกฎดงักล่ำวและรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงไปยงั
หน่วยงำนก�ำกับดูแล

(l)	 กลไกควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนก�ำกบัดูแลเพือ่รบัประกนั
กำรปฏิบัติตำมกฎของสมำชิกของกลุ่มวิสำหกิจหรือ	
กลุม่ของกิจกำรในกจิกรรมทำงเศรษฐกิจร่วมโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรท�ำให้ผลกำรยืนยันมำตรกำรดังที่ถูกอ้ำงถึง
ในข้อ	(j)	สำมำรถเข้ำถึงได้โดยหน่วยงำนก�ำกับดูแล

(m)	กลไกส�ำหรับรำยงำนไปถึงหน่วยงำนก�ำกับดูแลถึง
เง่ือนไขจ�ำเป็นทำงกฎหมำยใด	ๆ 	กต็ำมทีส่มำชกิของกลุ่ม
วิสำหกจิหรอืกลุม่ของกจิกำรในกจิกรรมทำงเศรษฐกจิท่ี
ท�ำร่วมกันซ่ึงอยู่ภำยใต้อ�ำนำจของประเทศที่สำมที่มี	
แนวโน้มจะได้รบัผลในทำงลบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อกำรให้
หลกัประกนัท่ีเกดิขึน้จำกกฎของบรรษทัทีม่ผีลผูกพันและ

(n)	กำรฝึกอบรมด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลตำมสมควรกับ
พนักงำนท่ีเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยถำวรหรือเป็น
ประจ�ำ

3.	 คณะกรรมำธกิำรอำจระบเุจำะจงถงึรูปแบบและกระบวนกำร
ส�ำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงผู ้ควบคุม	 ผู ้ประมวลผลและ														
หน่วยงำนก�ำกับดแูลส�ำหรบักฎของบรรษทัทีม่ผีลผกูพนัตำมควำมหมำย
ในมำตรำนี้	 บทบัญญัติวิธีด�ำเนินกำรจะต้องถูกรับมำโดยสอดคล้องกับ
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กระบวนกำรตรวจสอบดังที่ให้ไว้ในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	93

มาตรา 48	กำรเคลือ่นยำ้ยหรอืกำรเปดิเผยโดยไม่ได้รบัอนญุำต
ตำมกฎหมำยของสหภำพ

ค�ำตัดสินใด ๆ	 ของศำลหรือคณะตุลำกำรและกำรวินิจฉัยใด ๆ	
โดยหน่วยงำนบริหำรในประเทศท่ีสำมจ�ำเป็นต้องให้ผู้ควบคุมหรือผู้
ประมวลผลเคลือ่นย้ำยหรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลทีอ่ำจเป็นทีย่อมรับ
หรือบังคับได้ด้วยวิธีใด ๆ	 ก็ตำมหำกอยู่บนฐำนของข้อตกลงระหว่ำง
ประเทศ	เช่น	สนธสิญัญำกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยร่วมกนัทีม่ผีลบงัคบั
ระหว่ำงประเทศที่สำมที่ร้องขอและสหภำพหรือรัฐสมำชิก	 โดยจะต้อง	
ไม่ส่งผลเสียต่อเหตุผลต่ำง	ๆ	ในกำรเคลื่อนย้ำยตำมบรรพนี้

มาตรา 49	กำรระงับกำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บำงส่วนส�ำหรับ
สถำนกำรณ์เฉพำะ

1.	 เมือ่ไม่มกีำรวนิจิฉยัทีเ่พยีงพอตำมอนมุำตรำ	3	ในมำตรำ	45	
หรือกำรคุ้มครองตำมสมควรตำมมำตรำ	46	อันรวมถึงกฎของบรรษัทที่
มีผลผูกพัน	 กำรเคล่ือนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สำมหรือ
องค์กำรระหว่ำงประเทศจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขดังต่อไป
นี้เท่ำนั้น

(a)	 ผูถู้กประมวลผลข้อมลูได้แสดงควำมยนิยอมอย่ำงชดัเจน
ต่อกำรเคลือ่นย้ำยทีถู่กเสนอมำหลงัจำกได้รบัแจ้งข้อมลู

ถึงควำมเสี่ยงท่ีเป็นไปได้ของกำรเคล่ือนย้ำยดังกล่ำว																
ต่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลอันเนื่องมำจำกกำรขำดกำร
วินิจฉัยที่เพียงพอและกำรคุ้มครองตำมสมควร

(b)	กำรเคลื่อนย้ำยจ�ำเป็นต่อกำรบังคับสัญญำระหว่ำงผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลและผู้ควบคุมหรือกำรน�ำมำตรกำร
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ก่อนท�ำสัญญำไปปฏิบัติตำมค�ำขอของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูล

(c)	 กำรเคล่ือนย้ำยจ�ำเป็นส�ำหรับกำรตกลงท�ำสัญญำหรือ
บังคับสัญญำท่ีตกลงท�ำระหว่ำงผู ้ควบคุมและบุคคล
ธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ของผู ้ถูก
ประมวลผลข้อมูล

(d)	กำรเคลื่อนย้ำยจ�ำเป็นเนื่องจำกเหตุผลส�ำคัญด้ำนผล
ประโยชน์สำธำรณะ

(e)	กำรเคลื่อนย้ำยจ�ำเป็นต่อกำรเริ่ม	 ใช้	 หรือคุ้มครองกำร
อ้ำงสิทธิตำมกฎหมำย

(f)	 กำรเคลื่อนย้ำยจ�ำเป็นส�ำหรับกำรคุ้มครองผลประโยชน์
อันเกี่ยวเนื่องถึงชีวิตของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหรือ
บุคคลอ่ืน	 ๆ	 เมื่อผู ้ถูกประมวลผลไม่สำมำรถให้กำร
ยินยอมเองได้	 ไม่ว่ำด้วยเหตุผลทำงกำยภำพหรือทำง
กฎหมำย

(g)	 กำรเคลื่อนย้ำยได้มำจำกทะเบียนซึ่งมีเจตนำท�ำขึ้นเพ่ือ
ให้ข้อมูลต่อสำธำรณะโดยสอดคล้องกับกฎหมำยของ
สหภำพและรฐัสมำชกิและทะเบยีนดงักล่ำวเปิดให้มกีำร
ปรึกษำหำรือต่อสำธำรณะเป็นกำรท่ัวไปหรือโดยบุคคล
ที่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์โดยชอบได้	 แต่
ต้องอยู่ในขอบเขตที่ให้ไว้โดยกฎหมำยของสหภำพหรือ
รัฐสมำชิกเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปรึกษำหำรือหรือ											
ตำมเงื่อนไขในแต่ละกรณีเท่ำนั้น

เมื่อกำรเคลื่อนย ้ำยไม ่สำมำรถเป ็นไปตำมบทบัญญัติใน																		
มำตรำ	 45	 หรือ	 46	 อันรวมถึงบทบัญญัติว่ำด้วยกฎของบรรษัทที่มีผล
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ผูกพันและกระงับกำรใช้ข้อก�ำหนดนี้บำงส่วนส�ำหรับสถำนกำรณ์เฉพำะ
ดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 ของมำตรำนี้ไม่สำมำรถบังคับใช้ได้	 กำร
เคลือ่นย้ำยไปยงัประเทศทีส่ำมหรอืองค์กำรระหว่ำงประเทศอำจเกดิขึน้
ได้เมื่อกำรเคลื่อนย้ำยไม่เกิดซ�้ำ	 เกี่ยวข้องกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูลใน
จ�ำนวนจ�ำกัด	จ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในด้ำนผลประโยชน์โดยชอบของผู้
ควบคุมซ่ึงปฏิเสธมิได้และมิได้ส�ำคัญน้อยกว่ำผลประโยชน์หรือสิทธิ
เสรภีำพของผู้ถกูประมวลผลข้อมลู	และผูค้วบคมุได้ประเมนิสถำนกำรณ์
ถึงพฤติกำรณ์แวดล้อมกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลและมีหลักในกำรประเมินที่
จัดให้มีกำรคุ้มครองตำมสมควรในประเด็นของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บคุคล	ผูค้วบคมุจะต้องแจ้งข้อมลูเกีย่วกบักำรเคล่ือนย้ำยไปถึงหน่วยงำน
ก�ำกับดูแล	 ผู้ควบคุมจะต้องแจ้งผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมถึงกำร
เคลื่อนย้ำยและผลประโยชน์โดยชอบอันปฏิเสธมิได้ที่ผู้ควบคุมต้องกำร
ให้เกิดขึ้นนอกจำกข้อมูลตำมมำตรำ	13	และ	14

2.	 กำรเคลือ่นย้ำยข้อมลูตำมข้อ	(g)	ของวรรคแรกในอนมุำตรำ	1	
จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวมทั้งหมดหรือข้อมูลส่วน
บคุคลประเภทนัน้ทัง้หมดทีอ่ยูใ่นทะเบยีนเมือ่ทะเบยีนมไีว้ด้วยเจตนำใน
กำรให้ข้อมลูเพิม่เตมิแก่ผูม้ผีลประโยชน์โดยชอบ	กำรเคล่ือนย้ำยจะต้อง
มขีึน้ได้โดยกำรร้องขอของบุคคลดงักล่ำวหรอืเม่ือบคุคลดงักล่ำวเป็นผูร้บั

3.	 ข้อ	 (a),	 (b),	 และ	 (c)	 ในวรรคแรกของอนุมำตรำ	 1	 และ								
วรรคสองของอนุมำตรำดังกล่ำวจะไม่บังคับใช้ก�ำกิจกรรมที่ด�ำเนินกำร
โดยหน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจเพื่อใช้อ�ำนำจสำธำรณะของตน

4.	 ผลประโยชน์สำธำรณะดงัทีถ่กูอ้ำงถงึในข้อ	(d)	ของวรรคแรก
ในอนุมำตรำ	1	ได้รบักำรยอมรบัโดยกฎหมำยของสหภำพหรอืรฐัสมำชกิ
ที่มีอ�ำนำจเหนือผู้ควบคุม

5.	 ในกรณีที่ขำดกำรวินิจฉัยที่เพียงพอ	 สหภำพหรือรัฐสมำชิก



GDPR ฉบับภาษาไทย

186

อำจก�ำหนดขอบเขตของกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศ	
ที่สำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศอย่ำงชัดเจน	 รัฐสมำชิกต้องแจ้ง														
คณะกรรมำธิกำรถึงมำตรกำรเฉพำะกำรดังกล่ำว

6.	 ผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลจะต้องจดัท�ำเอกสำรรำยละเอยีด
กำรประเมินสถำนกำรณ์อันรวมถึงกำรคุ ้มครองตำมสมควรดังที่ถูก															
อ้ำงถึงในวรรคสองของอนุมำตรำ	 1	 ของมำตรำนี้ลงไปในบันทึกที่ถูก											
อ้ำงถึงในมำตรำ	30

มาตรา 50 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

คณะกรรมำธิกำรและหน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องด�ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนที่เหมำะสมในกรณีท่ีสัมพันธ์กับประเทศที่สำมและองค์กำร
ระหว่ำงประเทศอันได้แก่

(a)	 พฒันำกลไกควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศเพือ่ช่วยให้กำร
บังคับใช้บทบัญญัติทำงกฎหมำยมีประสิทธิภำพส�ำหรับ
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(b)	 จัดให้มีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่ำงประเทศใน
กำรบังคับบทบัญญัติทำงกฎหมำยส�ำหรับกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอันรวมถึงกำรแจ้งเตือน	กำรส่งต่อกำร
ร้องเรียน	 ควำมช่วยเหลือในกำรสืบสวนและกำรแลก
เปลีย่นข้อมูล	ภำยใต้กำรคุม้ครองตำมสมควรส�ำหรบักำร
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลและสทิธเิสรภีำพพืน้ฐำนอืน่	ๆ

(c)	 มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นดังกล่ำวโดยตรง
ในกำรปรึกษำหำรือและกิจกรรมที่มีเป้ำหมำยในกำร
ผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรบังคับใช้
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บทบัญญัติทำงกฎหมำยส�ำหรับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล

(d)	ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนและจัดท�ำเอกสำรรำยละเอียด
บทบัญญตัทิำงกฎหมำยในกำรคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล
และกำรปฏบิตั	ิอนัรวมถงึกำรขดักนัแห่งเขตอ�ำนำจศำล
กับประเทศที่สำม

บรรพ 6

หน่วยงานก�ากับดูแลอิสระ

หมวด 1

สถานะความเป็นอิสระ

มาตรา 51	หน่วยงำนก�ำกับดูแล

1.	 รัฐสมำชิกแต่ละรัฐจะต้องจัดให้มีหน่วยงำนสำธำรณะอิสระ
ที่มีอ�ำนำจหนึ่งแห่งหรือมำกกว่ำเพื่อรับผิดชอบต่อกำรตรวจตรำกำร
บังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้โดยเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำน														
ของบุคคลธรรมดำซึ่งสัมพันธ์กับกำรประมวลผลและเพื่อช่วยสนับสนุน
กำรไหลเวียนโดยเสรีของข้อมูลส่วนบุคคลภำยในสหภำพ	 (“หน่วยงำน
ก�ำกับดูแล”)

2.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องมีส่วนช่วยกับกำร
บังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้อย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวทั่วทั้งสหภำพ	 ส�ำหรับ
วตัถปุระสงค์ดังกล่ำวนัน้	หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องร่วมมอืซ่ึงกนัและกนั
โดยสอดคล้องกับบรรพ	7
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3.	 เมื่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลมำกว่ำหน่ึงแห่งถูกตั้งขึ้นในรัฐ
สมำชิกรัฐใดรัฐหนึ่ง	 รัฐสมำชิกดังกล่ำวจะต้องระบุหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ท่ีจะเป็นตัวแทนหน่วยงำนก�ำกับดูแลเหล่ำนั้นในคณะกรรมกำรและจะ
ต้องเริ่มกลไกในกำรรับประกันกำรปฏิบัติตำมกฎที่สัมพันธ์กับกลไก										
ควำมเป็นมำตรฐำนเดียวดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 63	 โดยหน่วยงำนที่มี
อ�ำนำจอื่น	ๆ

4.	 รฐัสมำชกิแต่ละรฐัจะต้องแจ้งคณะกรรมำธกิำรถึงบทบญัญติั
ของกฎหมำยในแต่ละรัฐท่ีแต่ละรัฐรับมำปฏิบัติตำมบรรพนี้โดยไม่ล่ำช้ำ
ภำยในวันที่	 25	 เมษำยน	 2018	 และกำรแก้ไขใด ๆ	 ที่มีผลกระทบต่อ
กฎหมำยเหล่ำนั้นที่เกิดขึ้นหลังจำกนั้น

มาตรา 52 ควำมเป็นอิสระ

1.	 หน่วยงำนก�ำกบัดแูลแต่ละแห่งจะต้องปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็น
อสิระโดยสมบรูณ์ในกำรปฏิบัตภิำรกจิและใช้อ�ำนำจโดยสอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดนี้

2.	 ในกำรปฏิบัติภำรกิจและใช้อ�ำนำจโดยสอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดนี้	สมำชิกของหน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องรักษำควำม
เป็นอิสระจำกจำกอิทธิพลภำยนอกไม่ว่ำจะโดยตรงหรือไม่ก็ตำม	 และ
ต้องไม่ขอหรือรับกำรชี้น�ำจำกผู้ใด

3.	 สมำชกิของหน่วยงำนก�ำกบัดแูลแต่ละแห่งจะต้องงดเว้นจำก
กำรกระท�ำใด	 ๆ	 ก็ตำมซึ่งขัดกับหน้ำที่ของตนและจะต้องไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรงำนใด	ๆ	ก็ตำมที่ขัดกับหน้ำที่ของตนในระหว่ำงที่ด�ำรง
ต�ำแหน่ง	ไม่ว่ำจะได้ผลประโยชน์หรือไม่ก็ตำม

4.	 รัฐสมำชิกแต่ละรัฐจะต้องรับประกันว่ำว่ำหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลแต่ละแห่งนั้นได้รับทรัพยำกรมนุษย์	 ทำงเทคนิค	 กำรเงิน	 สถำนที่
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และโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับกำรปฏิบัติภำรกิจและใช้อ�ำนำจ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	อันรวมถึงภำรกิจที่ด�ำเนินกำรไปในบริบทของกำร
ช่วยเหลือระหว่ำงกัน	ควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมในคณะกรรมกำร

5.	 รฐัสมำชกิแต่ละรฐัจจะต้องรบัประกันว่ำหน่วยงำนก�ำกับดูแล
แต่ละแห่งเลือกและมีเจ้ำหน้ำที่ของตนเองซึ่งจะต้องอยู่ใต้อ�ำนำจสั่งกำร
ของสมำชิกหน่วยงำนก�ำกับดูแลเท่ำนั้น

6.	 รัฐสมำชิกแต่ละรัฐจะต้องต้องรับประกันว่ำหน่วยงำนก�ำกับ
ดแูลแต่ละแห่งอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุทำงกำรเงินทีจ่ะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนและมีงบประมำณสำธำรณะรำยปีที	่															
แยกมำเป็นของตน	อันอำจเป็นส่วนหนึ่งของงบประมำณทั้งหมดของรัฐ
หรือชำติ

มาตรา 53	เงื่อนไขทั่วไปส�ำหรับสมำชิกหน่วยงำนก�ำกับดูแล

1.	 รัฐสมำชิกจะต้องจัดกำรให้สมำชิกของหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ได้รับแต่งตั้งด้วยกระบวนกำรที่โปร่งใสโดย

-	 รัฐสภำ
-	 รัฐบำล
-	ประมุขของรัฐ	หรือ
-	 หน่วยงำนอิสระท่ีได้รับควำมไว้วำงใจให้ท�ำหน้ำท่ีแต่งต้ัง
ภำยใต้กฎหมำยของรัฐสมำชิก

2.	 สมำชกิแต่ละรำยจะต้องมคีณุสมบัตติำมเกณฑ์	ประสบกำรณ์
และทักษะ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่และใช้อ�ำนำจ

3.	 หน้ำที่ของสมำชิกแต่ละรำยจะจบลงเมื่อครบวำระด�ำรง
ต�ำแหน่ง	ลำออก	หรอืเกษยีณอำยตุำมก�ำหนดโดยสอดคล้องกบักฎหมำย
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ของรัฐสมำชิกที่เกี่ยวข้อง

4.	 สมำชกิจะถูกปลดในกรณีประพฤตมิชิอบอย่ำงร้ำยแรงเท่ำนัน้	
หรือหำกสมำชิกไม่สำมำรถบรรลเุงือ่นไขทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรปฏิบตัหิน้ำที่
ได้อีกต่อไป

มาตรา 54		กฎว่ำด้วยกำรตั้งหน่วยงำนก�ำกับดูแล

1.	 รฐัสมำชกิแต่ละรฐัจะต้องก�ำหนดให้มสีิง่เหล่ำนีต้ำมกฎหมำย	
ได้แก่

(a)	 ที่ตั้งของหน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่ง

(b)	คุณสมบัติและเงื่อนไขที่เหมำะสมท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับกำร										
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นสมำชิกของหน่วยงำนก�ำกับดูแล
แต่ละแห่ง

(c)	 กฎและกระบวนกำรส�ำหรับกำรแต่งตั้งสมำชิกของ	
หน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่ง

(d)	ระยะเวลำของสมัยกำรด�ำรงต�ำแหน่งของสมำชิก												
หน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่งซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ำสี่ปี	
ยกเว้นส�ำหรับกำรแต่งตั้งครั้งแรกหลังวันที่	24	เมษำยน	
2016	ซึง่ในส่วนทีอ่ำจเกดิขึน้โดยมรีะยะเวลำส้ันกว่ำเมือ่
จ�ำเป็นต้องคุม้ครองควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนก�ำกบั
ดูแลโดยกำรจัดกระบวนกำรแต่งตั้งให้เหลื่อมกัน

(e)	 กำรแสดงให้เห็นว่ำสมำชิกของหน่วยงำนก�ำกับดูแล
แต่ละแห่งมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับเลือกด�ำรงต�ำแหน่งซ�้ำ
ได้หรือไม่และหำกรับต�ำแหน่งซ�้ำได้	 จะสำมำรถมีสิทธิ
ด�ำรงต�ำแหน่งซ�้ำได้กี่สมัย

(f)	 เงือ่นไขทีก่�ำกบัพนัธกรณต่ีำง ๆ 	ของสมำชกิและเจ้ำหน้ำที่
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ของหน่วยงำนก�ำกบัดแูลแต่และแห่ง	กำรห้ำมกำรปฎบิตั	ิ
กำรงำนและกำรรับผลประโยชน์ที่ขัดกับกำรท�ำหน้ำที่	
ดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้วในระหว่ำงและหลงักำรด�ำรงต�ำแหน่ง	
และขัดกับกฎก�ำกับกำรยุติกำรจ้ำงงำน

2.	 สมำชิกและเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะ
ต้องมีภำระในกำรท�ำตำมกำรรักษำควำมลับทำงวิชำชีพโดยสอดคล้อง
กับกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิก	 ท้ังในระหว่ำงและหลังจำกกำร
ด�ำรงต�ำแหน่ง	 โดยค�ำนึงถึงข้อมูลลับใด	ๆ	ก็ตำมที่เป็นที่รับรู้ต่อสมำชิก
และเจ้ำหน้ำที่ในระหว่ำงปฏิบัติภำรกิจหรือใช้อ�ำนำจของตน	ระหว่ำงท่ี
ด�ำรงต�ำแหน่งหน้ำทีว่่ำด้วยกำรรกัษำควำมลบัทำงวชิำชพีจะบงัคบัใช้กับ
กำรรำยงำนถึงกำรละเมิดข้อก�ำหนดนี้โดยบุคคลธรรมดำเป็นกำรเฉพำะ
ด้วย

หมวด 2

อ�านาจหน้าที่ ภารกิจ และอ�านาจ

มาตรา 55	อ�ำนำจหน้ำที่

1.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องมีอ�ำนำจหน้ำท่ีใน										
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยและกำรใช้อ�ำนำจท่ีได้รับมอบหมำย
อย่ำงเป็นทำงกำรโดยสอดคล้องกบัข้อก�ำหนดนีใ้นดินแดนของรฐัสมำชกิ
ของตน

2.	 เมื่อกำรประมวลผลถูกด�ำเนินกำรโดยหน่วยงำนสำธำรณะ														
ที่มีอ�ำนำจหรือหน่วยงำนเอกชนที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักในข้อ	 (c)	 หรือ	
(e)	 ของอนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 6	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลของรัฐสมำชิก																
ทีเ่ก่ียวข้องจะต้องมอี�ำนำจหน้ำที	่ในกรณดีงักล่ำวมำตรำ	56	จะไม่บงัคบัใช้
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3.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องไม่มีอ�ำนำจหน้ำท่ีในกำรก�ำกับ
กำรปฏิบัติกำรประมวลผลของศำลท่ีปฏิบัติหน้ำที่ในกระบวนกำร
ยุติธรรม

มาตรา 56	อ�ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลัก

1.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลสถำนประกอบกำรหลักหรือสถำน
ประกอบกำรหนึ่งเดียวของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจะต้องมีอ�ำนำจ
หน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักส�ำหรับกำร
ประมวลผลข้ำมพรมแดนทีด่�ำเนนิกำรโดยผูค้วบคมุหรอืผู้ประมวลผลโดย
สอดคล้องกับกระบวนกำรที่ถูกก�ำหนดไว้ในมำตรำ	 60	 ซ่ึงจะต้องไม่ส่ง
ผลเสียใดต่อมำตรำ	55

2.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำร
รบัมอืกำรร้องเรยีนทีถ่กูยืน่มำหรอืกำรละเมดิข้อก�ำหนดนีท้ีอ่ำจเป็นไปได้	
โดยกำรระงับกำรบงัคบัใช้อนมุำตรำ	1	หำกประเดน็หลกัสมัพนัธ์กบัสถำน
ประกอบกำรในรฐัสมำชิกท่ีสถำนประกอบกำรต้ังอยูเ่ท่ำนัน้หรือมผีลกระ
ทบอย่ำงเหน็ได้ชัดต่อผูถ้กูประมวลผลข้อมลูในรฐัสมำชกิท่ีสถำนประกอบ
กำรตั้งอยู่เท่ำนั้น

3.	 ในกรณีที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำนี้	หน่วยงำน
ก�ำกบัดแูลจะต้องแจ้งข้อมลูว่ำด้วยประเดน็ดงักล่ำวไปยงัหน่วยงำนก�ำกบั
ดูแลหลักโดยไม่ล่ำช้ำภำยในระยะเวลำสองสัปดำห์หลังจำกได้รับแจ้ง
ข้อมูลหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักจะต้องวินิจฉัยว่ำจะรับมือกรณีดังกล่ำว
โดยสอดคล้องกับกระบวนกำรที่ถูกก�ำหนดไว้ในมำตรำ	60	หรือไม่	โดย
พิจำรณำร่วมกับว่ำมีสถำนประกอบกำรของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล
ในรฐัสมำชกิของหน่วยงำนก�ำกับดแูลได้รบัแจ้งข้อมลูหรือไม่โดยละเอยีด

4.	 เมื่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักวินิจฉัยแล้วว่ำจะรับมือกรณี										
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ดังกล่ำว	 กระบวนกำรท่ีถูกก�ำหนดไว้ในมำตรำ	 60	 จะมีผลบังคับใช	้										
หน่วยงำนก�ำกบัดแูลหลกัท่ีแจ้งข้อมลูไปยงัหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลกัอำจ
ส่งร่ำงค�ำวินิจฉัยให้กับหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลัก	 หน่วยงำนก�ำกับดูแล
หลักจะต้องพิจำรณำร่ำงดังกล่ำวร่วมด้วยโดยละเอียดอย่ำงถึงที่สุดเมื่อ
เตรียมร่ำงกำรวินิจฉัยดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	3	ของมำตรำ	60

5.	 เมื่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักวินิจฉัยว่ำจะไม่รับมือกรณ	ี																	
ดงักล่ำว	หน่วยงำนก�ำกบัดแูลท่ีแจ้งข้อมลูให้กบัหน่วยงำนก�ำกบัดแูลหลกั
จะต้องรับมือกับกรณีดังกล่ำวโดยสอดคล้องกับมำตรำ	61	และ	62

6.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักจะต้องเป็นคู่เจรจำแต่เพียงผู้เดียว
กับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลส�ำหรับกำรประมวลผลข้ำมพรมแดน

มาตรา 57	ภำรกิจ

1.	 หน่วยงำนก�ำกบัดแูลแต่ละแห่งจะต้องปฏบัิตภิำรกจิดงัต่อไปนี้
ในดินแดนของตน	โดยจะต้องไม่ส่งผลเสียใด ๆ	ต่อภำรกิจอื่น ๆ	ที่ระบุไว้
ในข้อก�ำหนดนี้

(a)	 ตรวจตรำและบังคับกำรปรับใช้ข้อก�ำหนดนี้

(b)	ส่งเสริมกำรตระหนักรู้ของสำธำรณะและควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมเสี่ยง	กฎ	กำรคุ้มครองและสิทธิที่สัมพันธ์
กบักำรประมวลผล	กจิกรรมทีเ่จำะจงไปยงัผู้เยำว์จะต้อง
ได้รับควำมสนใจเป็นกำรเฉพำะ

(c)	 แนะน�ำรัฐสภำแห่งชำติ	 รัฐบำล	 และสถำบัน	 และ															
หน่วยงำนอ่ืน	ๆ 	ถึงมำตรกำรทำงกฎหมำยและกำรบรหิำร
ท่ีสมัพนัธ์กับกำรคุม้ครองสทิธเิสรภีำพของบคุคลธรรมดำ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลโดยสอดคล้อง
กับกฎหมำยของรัฐสมำชิก
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(d)	 ส่งเสรมิกำรตระหนกัรูถ้งึพนัธกรณภีำยใต้ข้อก�ำหนดนีใ้ห้
กับผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล

(e)	 ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่ำง	ๆ	ของผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลภำยใต้ข้อก�ำหนดนี้แก่ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเมื่อ
ถูกร้องขอ	 และร่วมมือกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลในรัฐ
สมำชิกอื่น	ๆ	เพื่อให้บรรลุผลเช่นนั้นเมื่อเห็นสมควร

(f)	 รบัมอืกบัค�ำร้องทีย่ืน่โดยผูถ้กูประมวลผลข้อมลูหรอืโดย
หน่วยงำน	องค์กร	หรือสมำคมโดยสอดคล้องกับมำตรำ	
80	 และสืบสวนในประเด็นหลักของค�ำร้องในขอบเขต
ตำมสมควรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำและผล
ของกำรสบืสวนต่อผูร้้องเรยีนภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสม	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกกำรสืบสวนนอกเหนือไปจำกท่ี
ต้องกำรให้เป็นแต่ต้นหรอืกำรปฏบิตักิำรร่วมกบัหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลอื่น	ๆ	หำกจ�ำเป็น

(g)	 ร่วมมือ	 อันรวมถึงกำรแบ่งปันข้อมูลและจัดหำควำม											
ช่วยเหลือระหว่ำงกันกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่น	 เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในกำรบงัคบัใช้และผลบงัคบัของข้อก�ำหนด
นี้ให้เป็นมำตรฐำนเดียว

(h)	จดักำรด�ำเนนิกำรสบืสวนว่ำด้วยกำรปรบัใช้ข้อก�ำหนดน้ี
อนัรวมถงึทีเ่กดิขึน้จำกข้อมลูท่ีได้รบัจำกหน่วยงำนก�ำกบั
ดูแลอื่นหรือหน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจอื่น

(i)	 ตรวจตรำควำมเปลีย่นแปลงต่ำง	ๆ 	ในประเด็นทีเ่กีย่วข้อง
โดยตรงตรำบเท่ำท่ีควำมเปลีย่นแปลงดงักล่ำวมผีลกระทบ
ต่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ควำมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
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สื่อสำรและแนวทำงกำรประกอบธุรกิจ
(j)	 รับเอำข้อสัญญำมำตรฐำนดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	8	

ของมำตรำ	28	และข้อ	(d)	ในอนมุำตรำ	2	ของมำตรำ	46	
มำบังคับใช้

(k)	 จัดท�ำและรักษำรำยกำรที่สัมพันธ์กับเงื่อนไขจ�ำเป็น
ส�ำหรับกำรประเมินสถำนกำรณ์ผลกระทบกำรคุ้มครอง
ข้อมูลตำมอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	36

(l)	 ให้ค�ำแนะน�ำว่ำด้วยปฏิบัตกิำรประมวลผลดังทีถ่กูอ้ำงถงึ
ในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	36

(m)	สนับสนุนให้มีกำรจัดท�ำจรรยำบรรณตำมอนุมำตรำ	 1	

ในมำตรำ	 40	 และจัดให้มีกำรเสนอควำมเห็นและกำร													
เห็นชอบต่อจรรยำบรรณดังกล่ำวที่จะท�ำให้เกิดกำร
คุ้มครองที่เหมำะสมตำมอนุมำตรำ	5	ของมำตรำ	40

(n)	สนับสนุนกำรจัดต้ังกลไกกำรรับรองกำรคุ้มครองข้อมูล	
และกำรจัดท�ำตรำและเครื่องหมำยกำรคุ้มครองข้อมูล
ตำมอนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 42	 และกำรรับรองเกณฑ์
กำรรับรองตำมอนุมำตรำ	5	ในมำตรำ	42

(o)	ด�ำเนินกำรทบทวนกำรรับรองเป็นระยะๆ	 ที่ออกโดย
สอดคล้องกับอนุมำตรำ	7	ในมำตรำ	42	หำกบังคับได้

(p)	ร่ำงและเผยแพร่เกณฑ์ส�ำหรับกำรรับรองอ�ำนำจแก่
หน่วยงำนส�ำหรบักำรตรวจตรำจรรยำบรรณตำมมำตรำ	
41	และส�ำหรับหน่วยงำนรับรองตำมมำตรำ	43

(q)	จัดกำรด�ำเนินกำรรับรองอ�ำนำจของหน่วยงำนส�ำหรับ
ตรวจตรำจรรยำบรรณตำมมำตรำ	41	และส�ำหรับหน่วย
งำนรับรองตำมมำตรำ	43
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(r)	 ให้อ�ำนำจข้อสญัญำมำตรฐำนและบทเฉพำะกำลดงัทีถ่กู
อ้ำงถึงในอนุมำตรำ	3	ของมำตรำ	46

(s)	 ให้ควำมเห็นชอบกฎของบรรษัทที่มีผลผูกพันตำม								
มำตรำ	47

(t)	 มีส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมของคณะกรรมกำร
(u)	 เก็บรักษำบันทึกภำยในว่ำด้วยกำรละเมิดข้อก�ำหนดนี้

และมำตรกำรที่ ถูกน�ำมำปฏิบัติโดยสอดคล้องกับ
อนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	58	และ

(v)	 ท�ำให้ภำรกจิอืน่	ๆ 	ซึง่สมัพนัธ์กบักำรคุม้ครองข้อมลูส่วน
บุคคลลุล่วง

2.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องช่วยให้กำรยื่นค�ำร้อง
ดงัทีถ่กูอ้ำงถงึในข้อ	(f)	ของอนมุำตรำนีเ้ป็นไปโดยง่ำย	โดยมำตรกำรเช่น
แบบยื่นค�ำร้องที่สำมำรถกรอกได้ด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์	 โดยไม่ห้ำม
กำรสื่อสำรด้วยวิธีอื่น

3.	 กำรปฏิบตักิำรกจิของหน่วยงำนก�ำกบัดแูลแต่ละแห่งจะต้อง
ไม่มค่ีำใช้จ่ำยส�ำหรับผูถ้กูประมวลผลข้อมลูและเจ้ำหน้ำทีคุ่ม้ครองข้อมลู
หำกบังคับได้

4.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเท่ำท่ี																
เหมำะสมตำมค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรหรอืปฏเิสธจะปฏบิติัตำมค�ำขอเมือ่
ค�ำขอไม่มีมูลอย่ำงชัดแจ้งหรือเกินกว่ำเหตุโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อมี
ลกัษณะเฉพำะทีซ่�ำ้ซ้อนอย่ำงชดัเจน	หน่วยงำนก�ำกบัดแูลจะต้องรบัภำระ
ในกำรแสดงถึงลักษณะเฉพำะที่ไม่มีมูลหรือเกินกว่ำเหตุอย่ำงชัดเจน									
ของค�ำร้อง
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มาตรา 58	อ�ำนำจ

1.	 หน่วยงำนก�ำกบัดแูลแต่ละแห่งจะต้องมอี�ำนำจในกำรสืบสวน
ดังต่อไปนี้ทั้งหมด	อันประกอบด้วย

(a)	 ออกค�ำสัง่กบัผูค้วบคุมหรอืผูป้ระมวลผลและหำกบงัคบัได้	
ผู้แทนของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเพื่อจัดหำข้อมูล
ใดๆ	 ก็ตำมที่จ�ำเป็นส�ำหรับหน่วยงำนก�ำกับดูแลในกำร
ปฏิบัติภำรกิจ

(b)	ด�ำเนนิกำรสบืสวนในรปูแบบกำรตรวจสอบกำรคุม้ครอง
ข้อมูล

(c)	 ด�ำเนนิกำรทบทวนกำรรบัรองทีอ่อกตำมอนมุำตรำ	7	ใน
มำตรำ	42

(d)	แจ้งผู้ควบคุมถึงกำรละเมิดข้อก�ำหนดนี้ที่อ้ำงว่ำเกิดขึ้น
(e)	ด�ำเนินกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท้ังหมดและข้อมูลท้ังหมดท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับกำรปฏิบัติ
ภำรกิจ

(f)	 ด�ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรเข้ำถึงสถำนที่ใด ๆ	ก็ตำม
ของผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล	 อันรวมถึงอุปกรณ์และ
เครือ่งมอืประมวลผลใด ๆ 	กต็ำมโดยสอดคล้องกบักฎหมำย
ของสหภำพและรัฐสมำชิก

2.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องมีอ�ำนำจในกำรแก้ไข
กำรกระท�ำผิดดังต่อไปนี้	ได้แก่

(a)	 ตักเตือนผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลถึงปฏิบัติกำร
ประมวลผลที่เจตนำให้เกิดข้นว่ำมีแนวโน้มจะละเมิด
บทบัญญัติในข้อก�ำหนดนี้

(b)	ต�ำหนิโทษผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลที่ปฏิบัติกำร
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ประมวลผลละเมิดข้อก�ำหนดนี้
(c)	 ออกค�ำสั่งกับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลในกำรปฏิบัติ

ตำมค�ำขอของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้สิทธิของตน
ตำมข้อก�ำหนดนี้

(d)	ออกค�ำสั่งกับผู้ควบคุมหรือประมวลผลให้จัดกำรท�ำให้
ปฏิบัติกำรประมวลผลเป็นไปตำมบทบัญญัติในข้อ
ก�ำหนดนี้ด้วยวิธีกำรเฉพำะเจำะจงและในเวลำท่ีเฉพำะ
เจำะจงตำมที่เห็นสมควร

(e)	ออกค�ำสั่งกับผู้ควบคุมให้สื่อสำรกับผู้ถูกประมวลผล
ข้อมูลถึงกำรล่วงล�้ำข้อมูล

(f)	 ก�ำหนดขอบเขตชัว่ครำวหรอืโดยสมบรูณ์ต่อกำรประมวล
ผลอันรวมถึงกำรห้ำม

(g)	 ออกค�ำสั่งให้มีกำรแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
จ�ำกัดกำรประมวลผลตำมมำตรำ	16	17	และ	18	และ
แจ้งถึงผู้รับที่ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่ำนั้นถูกเปิดเผยตำม
อนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	17	และมำตรำ	19

(h)	ยกเลิกกำรรับรองหรือออกค�ำสั่งให้หน่วยงำนรับรอง
ยกเลิกกำรรับรองท่ีออกตำมมำตรำ	 42	 และ	 43	 หรือ
ออกค�ำสั่งให้หน่วยงำนรับรองไม่ออกกำรรับรองให้หำก
ไม่เป็นไปตำมเงือ่นไขจ�ำเป็นส�ำหรบักำรได้รบักำรรบัรอง
อีกต่อไป

(i)	 ก�ำหนดใช้โทษปรบัทำงปกครองตำมมำตรำ	83	โดยเพิม่เตมิ
หรือแทนที่มำตรกำรต่ำง	 ๆ	 ที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำน้ี
โดยขึ้นกับพฤติกำรณ์แล้วแต่กรณี

(j)	 ออกค�ำสัง่ระงบักำรไหลเวยีนข้อมลูไปยงัผูร้บัในประเทศ
ที่สำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ
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3.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องมีอ�ำนำจในกำร
อนุญำตและให้ค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้

(a)	 แนะน�ำผู้ควบคุมโดยสอดคล้องกับกระบวนกำรปรึกษำ
หำรือก่อนกำรประมวลผลดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	36

(b)	ให้ควำมเห็นต่อรัฐสภำแห่งชำติ	 รัฐบำลของรัฐสมำชิก
หรือสถำบันและหน่วยงำนอื่น	 ๆ	 โดยสอดคล้องกับ
กฎหมำยของรัฐสมำชิกเช่นเดียวกับต่อสำธำรณะใน
ประเดน็ใด	ๆ 	กต็ำมทีส่มัพนัธ์กบักำรคุ้มครองข้อมลูส่วน
บุคคลไม่ว่ำจะเริ่มด้วยหน่วยงำนก�ำกับดูแลเองหรือด้วย
ค�ำขอจำกผู้อื่น

(c)	 ให้อ�ำนำจกำรประมวลผลตำมทีถ่กูอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	5	
ของมำตรำ	36	หำกกฎหมำยของรัฐสมำชิกก�ำหนดไว้ว่ำ
จ�ำเป็นต้องมีกำรอนุญำตก่อนด�ำเนินกำรประมวลผล

(d)	ให้ควำมเห็นและกำรเห็นชอบกับร่ำงจรรยำบรรณตำม
อนุมำตรำ	5	ในมำตรำ	40

(e)	 รับรองอ�ำนำจหน่วยงำนรับรองตำมมำตรำ	43
(f)	 ให้กำรรับรองและกำรเห็นชอบกับเกณฑ์ส�ำหรับกำร

รับรองโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	5	ในมำตรำ	42
(g)	 รับเอำข้อสัญญำคุ้มครองข้อมูลมำตรฐำนท่ีถูกอ้ำงถึงใน

อนมุำตรำ	8	ของมำตรำ	28	และข้อ	(d)	ของอนมุำตรำ	2	
ในมำตรำ	46	มำใช้

(h)	 ให้อ�ำนำจข้อสัญญำตำมที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	 (a)	 ของ
อนุมำตรำ	3	ในมำตรำ	46

(i)	 ให้อ�ำนำจกำรจดักำรทำงกำรบริหำรดังทีถ่กูอ้ำงองิถงึใน
ข้อ	(b)	ของอนุมำตรำ	3	ในมำตรำ	46
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(j)	 ให้ควำมเห็นชอบกับกฎของบรรษัทที่มีผลผูกพันตำม
มำตรำ	47

4.	 กำรใช้อ�ำนำจที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลได้รับมอบหมำยมำตำม
มำตรำนีจ้ะต้องอยูภ่ำยใต้กำรคุม้ครองตำมสมควร	อนัรวมถึงกำรเยยีวยำ
ตำมกระบวนกำรยติุธรรมท่ีมีประสทิธภิำพ	และกระบวนกำรอนัควรแห่ง
กฎหมำยดงัทีร่ะบไุว้ในกฎหมำยของสหภำพและรฐัสมำชกิโดยสอดคล้อง
กับกฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐำนแห่งสหภำพยุโรป

5.	 รฐัสมำชกิแต่ละรฐัจะต้องก�ำหนดไว้ในกฎหมำยให้หน่วยงำน
ก�ำกับดูแลจะต้องมีอ�ำนำจในกำรน�ำกรณีกำรละเมิดข้อก�ำหนดนี้เข้ำสู่
กระบวนกำรพจิำรณำของหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจทำงยตุธิรรมและเริม่หรอื
มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ในกระบวนกำรทำงกฎหมำยเมื่อเห็นสมควร	เพื่อ
บังคับตำมบทบัญญัติในข้อก�ำหนดนี้

6.	 รฐัสมำชกิแต่ละรฐัจะต้องก�ำหนดไว้ในกฎหมำยให้หน่วยงำน
ก�ำกับดูแลต้องมีอ�ำนำจเพิ่มเติมดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1,	2	และ	3	
กำรใช้อ�ำนำจดังกล่ำวจะต้องไม่ท�ำให้กำรปฏิบัติกำรท่ีมีประสิทธิภำพ	
ตำมบรรพ	7	เสียหำย

มาตรา 59	กำรรำยงำนกิจกรรม

หน่วยงำนก�ำกบัดแูลแต่ละแห่งจะต้องจดัเตรยีมรำยงำนประจ�ำปี
ซึง่อำจรวมเอำรำยกำรของประเภทกำรละเมดิท่ีถูกแจ้งและประเภทของ
มำตรกำรที่ถูกด�ำเนินกำรโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	 2	 ในมำตรำ	 58	
รำยงำนเหล่ำนัน้จะถกูส่งต่อไปยงัรฐัสภำแห่งชำต	ิรฐับำลและหน่วยงำน
ทีม่อี�ำนำจอืน่ ๆ 	ตำมทีไ่ด้ถกูระบุไว้ในกฎหมำยของรฐัสมำชกิ	รำยงำนจะ
ต้องถกูท�ำให้เข้ำถงึได้โดยสำธำรณะ	คณะกรรมำธิกำรและคณะกรรมกำร
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บรรพ 7

ความร่วมมือและความเป็นมาตรฐานเดียว

หมวด 1

ความร่วมมือ

มาตรา 60	ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักและ
หน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

1.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักจะต้องร่วมมือกับหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยสอดคล้องกับมำตรำนี้ในควำมพยำยำมบรรลุ
ฉันทำมติ	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักและหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่น	 ๆ	 จะ
ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกันในประเด็นต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

2.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักอำจขอหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีกำรช่วยเหลือระหว่ำงกันตำมมำตรำ	 61	 และอำจ
ด�ำเนินกำรปฏิบัติกำรร่วมตำมมำตรำ	62	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อด�ำเนิน
กำรสืบสวนหรือเพื่อตรวจตรำกำรน�ำมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุม
หรือผู้ประมวลผลที่ตั้งอยู่ในรัฐสมำชิกอื่นไปปฏิบัติ

3.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องสื่อสำรกับหน่วยงำนก�ำกับดูแล
อื่นที่เกี่ยวข้องถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำวโดยตรงโดยไม่
ล่ำช้ำ	หน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักจะต้องยื่นร่ำงค�ำวินิจฉัยไปยังหน่วยงำน
ก�ำกบัดแูลอืน่	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องเพือ่ขอควำมเหน็และกำรพจิำรณำถงึมมุมอง
ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่น	ๆ	ที่ควรมี

4.	 เมื่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องหน่วยงำนใดได้
แสดงออกถึงกำรคัดค้ำนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงและมีเหตุผล
รองรับต่อร่ำงค�ำวินิจฉัยภำยในระยะเวลำสี่สัปดำห์หลังจำกเข้ำปรึกษำ
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หำรือโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	3	ของมำตรำนี้	หน่วยงำนก�ำกับดูแล
หลักหำกไม่ปฏิบัติตำมกำรคัดค้ำนในประเด็นที่เก่ียวข้องโดยตรงและ													
มีเหตุผลรองรับ	หรือให้ควำมเห็นว่ำกำรคัดค้ำนไม่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่ำวโดยตรงหรือไม่มีเหตุผลรองรับแล้วจะต้องส่งเรื่องดังกล่ำวเข้ำสู่
กลไกควำมเป็นมำตรฐำนเดียวดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	63

5.	 เมื่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักเจตนำจะปฏิบัติตำมกำร
คัดค้ำนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำวโดยตรงและมีเหตุผลรองรับแล้ว	
หน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักจะต้องส่งร่ำงค�ำวินิจฉัยที่ทบทวนแก้ไข	
เรยีบร้อยแล้วไปยังหน่วยงำนก�ำกบัดูแลอืน่ ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ขอควำมเหน็
ร่ำงค�ำวนิจิฉยัทีท่บทวนแก้ไขแล้วจะต้องเข้ำสูก่ระบวนกำรทีถ่กูอ้ำงองิถงึ
ในอนุมำตรำ	4	ภำยในระยะเวลำสองสัปดำห์

6.	 เมื่อไม่มีหน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีเกี่ยวข้องใดคัดค้ำนร่ำง																
ค�ำวินจิฉยัทีถ่กูส่งโดยหน่วยงำนก�ำกบัดแูลหลกัภำยในระยะเวลำท่ีถกูอ้ำง
ถึงในอนุมำตรำ	4	และ	5	หน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักและหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องจะถือว่ำเห็นด้วยกับร่ำงค�ำวินิจฉัยดังกล่ำวและถูก
ผูกพันโดยร่ำงค�ำวินิจฉัยนั้น

7.	 หน่วยงำนก�ำกบัดแูลหลกัจะต้องรบัเอำกำรวนิจิฉยัมำปฏิบตัิ
และแจ้งต่อสถำนประกอบกำรหลกัหรอืสถำนประกอบกำรหนึง่เดยีวของ
ผูค้วบคุมหรอืผูป้ระมวลผลตำมแต่กรณ	ีและแจ้งข้อมลูของกำรวินจิฉยัที่
เป็นประเด็นดังกล่ำวอันรวมถึงสรุปข้อเท็จจริงและหลักกำรและเหตุผล
ทีเ่กีย่วข้องในประเดน็ดงักล่ำวโดยตรงไปยงัหน่วยงำนก�ำกบัดแูลอืน่	ๆ 	ที่
เกีย่วข้องและคณะกรรมกำร	หน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีร่บัค�ำร้องจะต้องแจ้ง
ข้อมูลว่ำด้วยกำรวินิจฉัยดังกล่ำวให้กับผู้ร้องเรียน

8.	 เมื่อค�ำร้องถูกยกหรือปฏิเสธโดยกำรระงับกำรบังคับใช้																
ข้อก�ำหนดนี้บำงส่วนตำมอ�ำนำจในอนุมำตรำ	7	หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่
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รบัค�ำร้องจะต้องรบัค�ำวนิจิฉยัมำปฏบิตัแิละแจ้งผูร้้องเรยีนและแจ้งข้อมลู
ไปยังผู้ควบคุมถึงกรณีดังกล่ำว

9.	 เมือ่หน่วยงำนก�ำกับดแูลหลกัและหน่วยงำนก�ำกบัดแูลอืน่	ๆ 	
ที่เก่ียวข้องเห็นพ้องว่ำจะยกหรือปฏิเสธบำงส่วนของค�ำร้องและด�ำเนิน
กำรกับส่วนอ่ืน	ๆ 	ของค�ำร้อง	จะต้องรบัเอำค�ำวนิจิฉยัทีแ่ยกกนัไปด�ำเนนิ
กำรส�ำหรับแต่ละส่วนของประเด็นปัญหำดังกล่ำว	หน่วยงำนก�ำกับดูแล
หลักจะต้องรับเอำค�ำวินิจฉัยไปปฏิบัติส�ำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด�ำเนินกำรโดยสัมพันธ์กับผู้ควบคุม	จะต้องแจ้งไปยังสถำนประกอบกำร
หลักหรือสถำนประกอบกำรหนึ่งเดียวของผู้ควบคุมและประมวลผลใน
ดินแดนของรัฐสมำชิกและจะต้องแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีดังกล่ำว	ในขณะที่
หน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผู้ร้องเรียนจะต้องรับค�ำวินิจฉัย

ส�ำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรยกหรือปฏิเสธค�ำร้องของผู้ร้องเรียน																		
ดังกล่ำวไปปฏิบัติและจะต้องแจ้งถึงกำรปฏิบัติดังกล่ำวไปยังผู้ร้องเรียน
และแจ้งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลในกรณีดังกล่ำว

10.	 หลังจำกได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัยจำกหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลัก
ตำมอนุมำตรำ	 7	 และ	 9	 ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจะต้องด�ำเนิน
มำตรกำรทีจ่�ำเป็นส�ำหรบัรบัประกนักำรปฏบิตัติำมค�ำวนิจิฉัยในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลในบริบทของสถำนประกอบกำรทั้งหมด
ของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลในสหภำพ	 ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล									
จะต้องแจ้งถึงมำตรกำรท่ีด�ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมค�ำวินิจฉัยต่อ	
หน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักที่จะแจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้กับหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

11.	 เมื่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องมีเหตุที่จะพิจำรณำว่ำ	
มีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนในกำรปฏิบัติกำรเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของ									
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในสถำนกำรณ์ที่เป็นข้อยกเว้น	 จะต้องบังคับใช้
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มำตรกำรเร่งด่วนตำมมำตรำ	66

12.	หน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักและหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่น	ๆ	ที่
เกี่ยวข้องจะให้ข้อมูลท่ีจ�ำเป็นภำยใต้มำตรำนี้ระหว่ำงกันโดยวิธีกำร
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบมำตรฐำน

มาตรา 61	ควำมช่วยเหลือระหว่ำงกัน

1.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องจัดหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และควำมช่วยเหลือแก่กันเมื่อน�ำข้อก�ำหนดน้ีไปปฏิบัติและบังคับใช้ใน
แนวทำงที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน	และน�ำมำตรกำรต่ำง	ๆ	มำใช้เพื่อกำร
ร่วมมือกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ควำมช่วยเหลือ
ระหว่ำงกนัจะต้องครอบคลมุกำรขอข้อมลูและมำตรกำรก�ำกบัดูแลต่ำงๆ		
เช่น	 กำรขอด�ำเนินกำรเพื่อรับอนุญำตและปรึกษำหำรือก่อนกำร															
ประมวลผล	กำรตรวจจับและสืบสวน	เป็นกำรเฉพำะ

2.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องด�ำเนินมำตรกกำรท่ี
จ�ำเป็นต้องมีเพ่ือตอบสนองต่อค�ำขอจำกหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นโดย											
ไม่ล่ำช้ำหำกไม่มีเหตุอันควรและอยู่ภำยในระยะเวลำไม่เกินหน่ึงเดือน
หลังจำกได้รับค�ำขอ	 มำตรกำรดังกล่ำวอำจรวมกำรส่งต่อข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในประเด็นว่ำด้วยกำรด�ำเนินกำรสอบสวนไว้ด้วย

3.	 กำรขอควำมช่วยเหลือจะต้องมีข้อมูลที่จ�ำเป็นอันรวมถึง
วัตถุประสงค์และเหตุผลของกำรขอ	 ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันจะต้องใช	้									
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกขอมำเท่ำนั้น

4.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่รับค�ำขอจะต้องไปม่ปฏิเสธค�ำขอ												
เว้นแต่

(a)	 หน่วยงำนดงักล่ำวไม่มอี�ำนำจหน้ำทีเ่ก่ียวข้องกบัประเดน็
หลักของค�ำขอหรือมำตรกำรที่ถูกร้องขอให้ด�ำเนินกำร
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(b)	กำรปฏิบัติตำมค�ำขอจะน�ำไปสู่กำรละเมิดข้อก�ำหนดนี้
หรอืกฎหมำยของสหภำพหรอืรฐัสมำชกิทีมี่อ�ำนำจเหนอื
หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่รับค�ำขอดังกล่ำว

5.	 หน่วยงำนก�ำกบัดแูลท่ีรบัค�ำขอจะต้องแจ้งข้อมลูของผลหรอื
ควำมก้ำวหน้ำของมำตรกำรที่ได้ด�ำเนินกำรเพื่อตอบสนองต่อค�ำขอแล้ว
แต่กรณี	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีรับค�ำขอจะต้องให้เหตุผลส�ำหรับกำร
ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตำมค�ำขอตำมอนุมำตรำ	4

6.	 โดยทัว่ไปแล้วหน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีรั่บค�ำขอจะต้องให้ข้อมลู
ที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นขอด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบ
มำตรฐำน

7.	 หน่วยงำนก�ำกับดูที่รับค�ำขอจะต้องไม่เก็บค่ำธรรมเนียม
ส�ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ใด	ๆ	ก็ตำมที่หน่วยงำนดังกล่ำวด�ำเนินกำรตำม
ค�ำขอควำมช่วยเหลือระหว่ำงกัน	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลอำจตกลงกันถึง
กฎในกำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำนส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยเฉพำะ
อนัเป็นผลจำกกำรจดัหำควำมช่วยเหลอืระหว่ำงกนัภำยใต้เหตุกำรณ์อนั
เป็นข้อยกเว้น

8.	 เมื่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลมิได้จัดหำข้อมูลตำมท่ีถูกอ้ำงถึงใน

อนุมำตรำ	 5	 ของมำตรำนี้ภำยในหนึ่งเดือนหลังจำกได้รับค�ำขอจำก														
หน่วยงำนก�ำกับดูแลอ่ืน	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่ขออำจรับเอำมำตรกำร
คุ้มครองชั่วครำวบนดินแดนของรัฐสมำชิกไปปฏิบัติโดยสอดคล้องกับ
อนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 55	 ในกรณีดังกล่ำวจะถือว่ำมีควำมจ�ำเป็น													
เร่งด่วนในกำรปฏิบัติตำมอนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 66	 และจ�ำเป็นต้องมี	
ค�ำวนิจิฉยัทีม่ผีลผกูพนัอย่ำงเร่งด่วนจำกคณะกรรมกำรตำมอนมุำตรำ	2	
ในมำตรำ	66
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9.	 คณะกรรมำธกิำรอำจระบเุจำะจงถงึรปูแบบและกระบวนกำร
ส�ำหรับกำรช่วยเหลือระหว่ำงกันที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำนี้และกำรจัดข้อ
ตกลงส�ำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำง															
หน่วยงำนก�ำกบัดแูล	และระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกบัดแูลกบัคณะกรรมกำร	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้วยวิธีมำตรฐำนดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 6	 ของ
มำตรำนี้โดยอำศัยอ�ำนำจตำมบทบัญญัติวิธีปฏิบัติ	 บทบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ดงักล่ำวจะต้องถกูรับมำใช้โดยสอดคล้องกบักระบวนกำรตรวจสอบทีถ่กู
อ้ำงถึงในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	93

มาตรา 62	กำรปฏิบัติกำรร่วมของหน่วยงำนก�ำกับดูแล

1.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลแต่ละแห่งจะต้องจัดกำรด�ำเนินกำร
ปฏบิตักิำรร่วมต่ำง	ๆ 	เช่น	กำรสบืสวนร่วมและกำรร่วมบงัคบัใช้มำตรกำร
ที่สมำชิกหรือเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลของรัฐสมำชิกอื่น ๆ	 มี
ส่วนเกี่ยวข้องเมื่อเห็นสมควร

2.	 หน่วยงำนก�ำกบัดแูลของรฐัสมำชกิแต่ละรฐัจะต้องมสีทิธเิข้ำ
ร่วมในปฏิบตักิำรร่วมเมือ่ผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลมสีถำนประกอบกำร
ในรัฐสมำชิกมำกว่ำหนึ่งแห่งหรือเมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจ�ำนวนมำก
อย่ำงมีนัยส�ำคัญในรัฐสมำชิกมำกกว่ำหน่ึงรัฐมีแนวโน้มจะได้รับผล	
กระทบอย่ำงชัดเจนจำกปฏิบัติกำรประมวลผล	หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มี
อ�ำนำจหน้ำที่ตำมอนุมำตรำ	 1	 หรือ	 4	 ของมำตรำ	 56	 จะต้องเชิญ															
หน่วยงำนก�ำกับดูแลของรัฐสมำชิกแต่ละรัฐมำมีส่วนในปฏิบัติกำรร่วม
และต้องตอบสนองต่อค�ำขอของหน่วยงำนก�ำกับดูแลโดยไม่ล่ำช้ำ

3.	 หน่วยงำนก�ำกบัดแูลอำจมอบหมำยอ�ำนำจอนัรวมถงึอ�ำนำจ
ในกำรสืบสวนให้กับสมำชิกหรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซ่ึงถูกส่งมำ
เพือ่ช่วยเหลอืปฏิบตัภิำรกจิจำกหน่วยงำนก�ำกบัดแูลอืน่ในปฏบิตักิำรร่วม
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โดยสอดคล้องกบักฎหมำยของรฐัสมำชิกหรอืตรำบเท่ำทีก่ฎหมำยของรฐั
สมำชิกของหน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีเป็นแม่งำนอนุญำต	 หน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลอำจอนุญำตให้สมำชิกหรือเจ้ำหน้ำท่ีท่ีถูกส่งมำช่วยปฏิบัติภำรกิจ
จำกหน่วยงำนก�ำกบัดแูลอืน่ให้ใช้อ�ำนำจในกำรสบืสวนโดยสอดคล้องกบั
กฎหมำยของรฐัสมำชกิของหน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีส่่งก�ำลงัมำช่วยปฏบิตัิ
ภำรกจิ	อ�ำนำจในกำรสบืสวนดงักล่ำวอำจถกูใช้ภำยใต้กำรก�ำกบัและเมือ่
มีสมำชิกหรือเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เป็นแม่งำนอยู่ด้วย
เท่ำนั้น	สมำชิกหรือเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่ส่งก�ำลังมำช่วย
ปฏิบัติภำรกิจจะต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำยของรัฐสมำชิกของหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลที่เป็นแม่งำน

4.	 เมือ่เจ้ำหน้ำทีท่ีถ่กูส่งมำเพือ่ช่วยปฏิบติัภำรกจิจำกหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลอื่นปฏิบัติกำรในรัฐสมำชิกอื่น	รัฐสมำชิกของหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลที่เป็นแม่งำนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ทั้งหมด
อันรวมถึงควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ	 ก็ตำมที่เกิดขึ้นโดย														
เจ้ำหน้ำทีใ่นระหว่ำงปฏบิตักิำรโดยสอดคล้องกบักฎหมำยของรฐัสมำชิก	
ที่เป็นเจ้ำของดินแดนที่เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวปฏิบัติกำรอยู่	 โดยสอดคล้อง
กับอนุมำตรำ	1

5.	 รัฐสมำชิกท่ีเป็นเจ้ำของดินแดนท่ีควำมเสียหำยได้เกิดขึ้นจะ
ต้องแก้ไขควำมเสียหำยดังกล่ำวภำยใต้เง่ือนไขที่สำมำรถบังคับใช้ได้กับ
ควำมเสยีหำยท่ีเกดิจำกเจ้ำหน้ำทีข่องตน	รฐัสมำชกิของหน่วยงำนก�ำกบั
ดูแลที่ส่งก�ำลังมำช่วยปฏิบัติภำรกิจที่เจ้ำหน้ำท่ีของตนได้สร้ำงควำม												
เสียหำยต่อบุคคลใด ๆ	 ในดินแดนของรัฐสมำชิกอื่นจะต้องชดใช้ให้กับ															
รัฐสมำชิกนั้นเต็มจ�ำนวนท่ีได้จ่ำยให้กับบุคคลที่มีสิทธิในผลประโยชน	์															
ดังกล่ำว

6.	 ในกรณทีีบั่ญญตัไิว้ในอนมุำตรำ	1	รฐัสมำชิกแต่ละรฐัจะต้อง														
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งดเว้นจำกกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกรัฐสมำชิกอื่นที่สัมพันธ์กับควำม												
เสียหำยซึ่งถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	4	โดยจะต้องไม่ส่งผลเสียใด	ๆ 	ต่อกำร
ใช้สทิธิต่ำง	ๆ 	ของหน่วยงำนก�ำกบัดแูลเองโดยสมัพนัธ์กบักำรใช้สทิธขิอง
บุคคลที่สำม	และโดยข้อยกเว้นในอนุมำตรำ	5

7.	 เมื่อเจตนำให้มีกำรปฏิบัติกำรร่วมขึ้นแล้วและมีหน่วยงำน
ก�ำกบัดแูลหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึง่มไิด้ปฏบัิตติำมพนัธกรณทีีใ่ห้ไว้ใน
ประโยคที่	2	ของอนุมำตรำ	2	ในมำตรำนี้ภำยในหนึ่งเดือน	หน่วยงำน
ก�ำกบัดแูลอืน่	ๆ 	อำจรบัเอำมำตรกำรเฉพำะกำลในดนิแดนของรฐัสมำชกิ
ของตนมำใช้โดยสอดคล้องกับมำตรำ	 55	 ในกรณีดังกล่ำวจะต้องถือว่ำ
เป็นไปตำมเง่ือนไขของควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนในกำรปฏบิตัติำมอนมุำตรำ	 1	
ในมำตรำ	66	และจ�ำเป็นต้องมีควำมเห็นหรือกำรวินิจฉัยเร่งด่วนซึ่งมีผล
ผูกพันจำกคณะกรรมกำรตำมอนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	66

หมวด 2

ความเป็นมาตรฐานเดียว

มาตรา 63	กลไกควำมเป็นมำตรฐำนเดียว

เพื่อมีส่วนช่วยให้กำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้เป็นไปในมำตรฐำน
เดียวทั่วทั้งสหภำพ	หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องร่วมมือระหว่ำงกันและ
ร่วมมอืกับคณะกรรมำธกิำรในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องโดยตรงโดยผ่ำนกลไก
ควำมเป็นมำตรฐำนเดียวตำมที่ระบุไว้ในหมวดนี้

มาตรา 64	ควำมเห็นของคณะกรรมกำร

1.	 คณะกรรมกำรจะต้องออกควำมเหน็เมือ่หน่วยงำนก�ำกบัดแูล
ทีม่อี�ำนำจแสดงเจตนำจะรบัมำตรกำรใด ๆ 	ดงัท่ีจะกล่ำวต่อไปนี	้มำปฏบิตัิ
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เพื่อให้บรรลุผลเช่นนั้น	หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจจะต้องสื่อสำรไป
ถึงคณะกรรมกำรเกี่ยวกับร่ำงค�ำวินิจฉัย	เมื่อ

(a)	 มีเป้ำหมำยในกำรรับรำยกำรปฏิบัติกำรประมวลผล
จ�ำเป็นต้องผ่ำนเงื่อนไขจ�ำเป็นส�ำหรับกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ผลกระทบกำรคุม้ครองข้อมูลตำมอนมุำตรำ	
4	ในมำตรำ	35	มำใช้

(b)	 เกีย่วข้องกบัเนือ้หำส�ำคญัตำมอนมุำตรำ	7	ในมำตรำ	40	
เพื่อพิจำรณำว่ำร่ำงจรรยำบรรณหรือกำรแก้ไขหรือกำร
เพิ่มเติมจรรยำบรรณเป็นไปตำมข้อก�ำหนดนี้หรือไม่

(c)	 มเีป้ำหมำยเพือ่เหน็ชอบเกณฑ์ส�ำหรับกำรรับรองอ�ำนำจ
หน่วยงำนสำธำรณะตำมอนมุำตรำ	3	ในมำตรำ	41	หรือ
หน่วยงำนรับรองตำมอนุมำตรำ	3	ในมำตรำ	43

(d)	มี เป ้ำหมำยเพื่อก�ำหนดข้อสัญญำคุ ้มครองข ้อมูล
มำตรฐำนดังที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	(d)	ของอนุมำตรำ	2	ใน
มำตรำ	46	และอนุมำตรำ	8	ในมำตรำ	28

(e)	มีเป้ำหมำยเพื่อให้อ�ำนำจข้อสัญญำดังที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	
(a)	ของอนุมำตรำ	3	ในมำตรำ	46	หรือ

(f)	 มเีป้ำหมำยเพือ่เห็นชอบกฎของบรรษทัทีม่ผีลผูกพันตำม
เจตนำของมำตรำ	47

2.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลใด	ๆ	ประธำนคณะกรรมกำรหรือคณะ
กรรมำธิกำรอำจขอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบประเด็นกำรบังคับใช้
ทั่วไปหรือประเด็นที่มีผลในรัฐสมำชิกมำกกว่ำหนึ่งรัฐโดยมีจุดมุ่งหมำย
ในกำรได้มำซึง่ควำมเหน็	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมือ่หน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีม่ี
อ�ำนำจมิได้ปฏิบัติตำมพันธกรณีส�ำหรับกำรช่วยเหลือระหว่ำงกันโดย
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สอดคล้องกับมำตรำ	 61	 หรือส�ำหรับกำรปฏิบัติกำรร่วมโดยสอดคล้อง
กับมำตรำ	62

3.	 ในกรณีที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 1	 และ	 2	 คณะกรรมกำร																						
จะต้องออกควำมเห็นถึงประเด็นปัญหำท่ีถูกส่งมำยังคณะกรรมกำร															
ภำยใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรยังไม่มีควำมเห็นในประเด็นเดียวกันนั้น	
ควำมเห็นดังกล่ำวจะต้องถูกรับไปปฏิบัติภำยในแปดสัปดำห์โดยอำศัย
เสียงข้ำงมำกของสมำชิกคณะกรรมกำร	 ช่วงเวลำดังกล่ำวอำจขยำย																						
เพ่ิมเตมิได้อกีหกสปัดำห์โดยพจิำรณำถงึควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ
ดังกล่ำวร่วมด้วยโดยละเอียด	 ในประเด็นของร่ำงค�ำวินิจฉัยดังที่ถูกอ้ำง
ถึงในอนมุำตรำ	1	ซึง่จะต้องเป็นทีร่บัรูกั้นในหมูส่มำชกิของคณะกรรมกำร
โดยทั่วกันโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	 5	 แล้ว	 หำกไม่มีสมำชิกรำยใด
คัดค้ำนร่ำงดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมตำมที่ประธำน																					
คณะกรรมกำรได้ชี้ให้เห็นแล้ว	ให้ถือว่ำสมำชิกเห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัย

4.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลและคณะกรรมกำรจะต้องส่ือสำรโดย				
ไม่ล่ำช้ำด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบมำตรฐำนส�ำหรับข้อมูล																	
ท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่ำวโดยตรงอันรวมถึงกำรสรุปข้อเท็จจริง														
ร่ำงค�ำวินิจฉัย	 เหตุผลที่ท�ำให้กำรประกำศใช้มำตรกำรดังกล่ำวจ�ำเป็น	
ตำมแต่กรณี	และมุมมองของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.	 ประธำนคณะกรรมกำรจะต้องแจ้งข้อมูลโดยไม่ล่ำช้ำด้วย													
วิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

(a)	 สมำชิกคณะกรรมกำรและคณะกรรมำธิกำร	ถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นนั้น	ๆ 	ที่ถูกสื่อสำรมำโดยใช้
รูปแบบมำตรฐำน	 เมื่อจ�ำเป็น	 กองเลขำนุกำรของ																	
คณะกรรมกำรจะต้องจัดหำบทแปลของข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง
โดยตรงในประเด็นนั้น	ๆ	
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(b)	หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	และ	2	
และคณะกรรมำธิกำรท่ีออกควำมเห็นและเผยแพร	่									
ควำมเห็นนั้น	ตำมแต่กรณี

6.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีมีอ�ำนำจจะต้องไม่รับร่ำงค�ำวินิจฉัยที่
ถกูอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	1	มำใช้ภำยในช่วงเวลำท่ีถูกอ้ำงถึงในอนมุำตรำ	3

7.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 จะต้อง
พิจำรณำถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรร่วมด้วยโดยละเอียดถึงที่สุด	
และจะต้องสือ่สำรไปยงัประธำนคณะกรรมกำรด้วยวธิกีำรอเิลก็ทรอนกิส์

ภำยในสองสัปดำห์หลังจำกได้รับควำมเห็นว่ำหน่วยงำนก�ำกับดูแล																				
ดังกล่ำวยังคงยืนยันตำมร่ำงค�ำวินิจฉัยหรือแก้ไขและหำกมีกำรแก้ไข																	
ร่ำงค�ำวินิจฉัย	โดยให้ใช้เป็นรูปแบบมำตรฐำน

8.	 อนุมำตรำ	1	ในมำตรำ	65	จะบังคับใช้เมื่อหน่วยงำนก�ำกับ
ดแูลทีเ่ก่ียวข้องแจ้งข้อมลูไปยงัประธำนคณะกรรมกำรภำยในระยะเวลำ
ทีถู่กอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	7	ของมำตรำนีว่้ำหน่วยงำนก�ำกบัดแูลไม่มเีจตนำ
จะปฏิบตัติำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน	โดย
ให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องโดยตรงในประเด็นดังกล่ำว

มาตรา 65	กำรระงับข้อพิพำทโดยคณะกรรมกำร
1.	 เพื่อรับประกันถึงกำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้อย่ำงถูกต้องและ

มีมำตรฐำนเดียวกันในกรณีต่ำง	 ๆ	 ทุกกรณี	 คณะกรรมกำรต้องรับเอำ													
ค�ำวินิจฉัยที่มีผลผูกพันมำปฏิบัติในกรณีดังต่อไปนี้

(a)	 ในกรณีที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	4	ของมำตรำ	60	เมื่อ
หน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีเ่กีย่วข้องได้มข้ีอคัดค้ำนท่ีเกีย่วข้อง
ในประเด็นดังกล่ำวโดยตรงและมีเหตุผลรองรับต่อร่ำง
ค�ำวินิจฉัยของหน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักหรือหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลหลักปฏิเสธกำรคัดค้ำนดังกล่ำวโดยถือว่ำ														
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ไม่อยู ่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่มีเหตุผล
รองรับโดยเฉพำะอย่ำงอย่ำงในกรณีท่ีว่ำเกิดกำรละเมิด
ข้อก�ำหนดนี้หรือไม่

(b)	 เม่ือมีมุมมองที่ขัดแย้งกันว่ำหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่
เกี่ยวข้องหน่วยงำนใดมีอ�ำนำจต่อที่ท�ำกำรหลัก

(c)	 เมือ่หน่วยงำนก�ำกบัดแูลท่ีมีอ�ำนำจมไิด้ขอควำมเหน็จำก
คณะกรรมกำรในกรณีที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 ของ
มำตรำ	64	หรอืไม่ปฏบิตัติำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
ทีอ่อกภำยใต้มำตรำ	64	ในกรณดีงักล่ำวหน่วยงำนก�ำกบั
ดูแลใด ๆ	 ก็ตำมที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมำธิกำรอำจ
สื่อสำรในประเด็นดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำร

2.	 ค�ำวินิจฉัยที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	จะต้องถูกรับมำปฏิบัติ
ภำยในหน่ึงเดือนหลังจำกที่ประเด็นส�ำคัญดังกล ่ำวถูกส ่งไปให ้ 
คณะกรรมกำรตดัสนิและมกีำรลงควำมเห็นด้วยเสยีงข้ำงมำกสองในสำม
ของคณะกรรมกำร	 ระยะเวลำดังกล่ำวอำจขยำยได้อีกหนึ่งเดือนโดย
พิจำรณำถึงควำมซับซ้อนของประเด็นดังกล่ำวด้วย	 ค�ำวินิจฉัยที่ถูก 
อ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 จะต้องมีเหตุผลรองรับและระบุเจำะจงลงไปยัง
หน่วยงำนก�ำกับดแูลหลกัและหน่วยงำนก�ำกบัดแูลอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องและ
มีผลผูกพันต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลเหล่ำนั้น

3.	 เม่ือคณะกรรมกำรสำมำรถรับเอำค�ำวินิจฉัยมำปฏิบัติได้
ภำยในระยะเวลำที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 2	 คณะกรรมกำรจะต้องรับ								
ค�ำวินิจฉัยดังกล่ำวมำปฏิบัติภำยในสองสัปดำห์นับจำกส้ินสุดระยะเวลำ
สองเดือนที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 2	 โดยอำศัยเสียงข้ำงมำกใน																									
คณะกรรมกำร	 เมื่อเสียงในคณะกรรมกำรแบ่งเป็นสองฝ่ำยเท่ำกัน															
กำรรับข้อวินิจฉัยจะถูกตัดสินโดยคะแนนเสียงของประธำน
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4.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่รับค�ำวินิจฉัย																		
ว่ำด้วยประเด็นส�ำคัญที่ถูกส่งไปยังคณะกรรมกำรภำยใต้อนุมำตรำ	 1														
ในระหว่ำงช่วงเวลำที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	2	หรือ	3

5.	 ประธำนคณะกรรมกำรจะต้องแจ้งค�ำวินิจฉัยที่ถูกอ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	1	ไปยังหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ล่ำช้ำหำกไม่มี
เหตุอันควร	 คณะกรรมกำรจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่ำวไปยังคณะ
กรรมำธกิำรด้วย	ค�ำวนิจิฉยัต้องถูกเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของคณะกรรมกำร
โดยไม่ล่ำช้ำหลังจำกท่ีหน่วยงำนก�ำกบัดแูลได้รบัแจ้งถงึค�ำวนิจิฉยัสดุท้ำย
ดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	6

6.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักหรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลที	่																					
รับค�ำร้อง	 ตำมแต่กรณี	 จะต้องรับค�ำวินิจฉัยสุดท้ำยตำมหลักของ																		
ค�ำวินิจฉัยในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำนี้โดยไม่ล่ำช้ำหำกไม่มีเหตุอันควร
และโดยช้ำที่สุดคือภำยในหนึ่งเดือนหลังจำกคณะกรรมกำรได้แจ้ง																			
ค�ำวินิจฉัยมำ	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลหลักหรือหน่วยงำนก�ำกับดูแลที	่																								
รับค�ำร้อง	 ตำมแต่กรณี	 จะต้องแจ้งข้อมูลไปยังคณะกรรมกำรถึงวันที่															
ค�ำวินิจฉัยสุดท้ำยถูกแจ้งไปยังผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลและผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลตำมล�ำดับ	ค�ำวนิิจฉัยสุดท้ำยของหน่วยงำนก�ำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกรับมำปฏิบัติภำยใต้เงื่อนไขอื่นที่ถูกก�ำหนดไว้ใน
อนุมำตรำ	7,	8	และ	9	ของมำตรำ	60	ค�ำวินิจฉัยสุดท้ำยจะถูกอ้ำงไปถึง
ค�ำวนิจิฉยัทีถ่กูอ้ำงถงึในอนมุำตรำ	1	ของมำตรำนี	้และจะระบเุจำะจงว่ำ
ค�ำวินิจฉัยที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำดังกล่ำวจะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
คณะกรรมกำรโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	 5	 ของมำตรำนี้	 ค�ำวินิจฉัย
สุดท้ำยจะต้องมีค�ำวินิจฉัยที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำนี้แนบ
ไปด้วย
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มาตรา 66	กระบวนวิธีพิจำรณำอย่ำงเร่งด่วน

1.	 เมื่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องพิจำรณำว่ำมีควำม
จ�ำเป็นเร่งด่วนในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลภำยใต้เงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้น	 หน่วยงำนก�ำกับดูแล
อำจรับเอำมำตรกำรคุ้มครองชั่วครำวซึ่งมีเจตนำในกำรสร้ำงผลทำง
กฎหมำยในดินแดนของตนโดยมีระยะเวลำของควำมสมบูรณ์ตำม
กฎหมำยที่แน่ชัดซึ่งจะต้องไม่เกินสำมเดือน	 มำปฏิบัติได้ทันทีโดยอำศัย
กำรระงบักำรบงัคบัใช้ข้อก�ำหนดนีบ้ำงส่วนจำกกลไกควำมเป็นมำตรฐำน
เดียวที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	63,	64	และ	65	หรือกระบวนกำรที่ถูกอ้ำงถึง
ในมำตรำ	 60	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องสื่อสำรถึงมำตรกำรดังกล่ำว
และเหตผุลในกำรรบัมำปฏบิตัไิปยงัหน่วยงำนก�ำกบัดแูลอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	
คณะกรรมกำรและคณะกรรมำธิกำรโดยไม่ล่ำช้ำ

2.	 เมือ่หน่วยงำนก�ำกบัดแูลได้ด�ำเนนิมำตรกำรตำมอนมุำตรำ	1	
และพิจำรณำว่ำมำตรกำรสุดท้ำยจ�ำเป็นต่อกำรรับมำปฏิบัติ	 หน่วยงำน
ก�ำกับดูแลอำจขอควำมเห็นโดยเร่งด่วนหรือค�ำวินิจฉัยที่มีผลผูกพันโดย
เร่งด่วนจำกคณะกรรมกำรได้	 โดยให้เหตุผลส�ำหรับกำรขอควำมเห็น													
หรือค�ำวินิจฉัยดังกล่ำว

3.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลใด ๆ	 อำจขอควำมเห็นเร่งด่วนหรือ															
ค�ำวินิจฉัยเร่งด่วนที่มีผลผูกพันตำมแต่กรณีจำกคณะกรรมกำรเมื่อ																	
หน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีมีอ�ำนำจมิได้ด�ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมใน
สถำนกำรณ์ที่จ�ำเป็นเร่งด่วนในกำรด�ำเนินกำรเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล	 โดยให้เหตุผลส�ำหรับกำรขอควำมเห็นหรือ	
ค�ำวินิจฉัยดังกล่ำวซึ่งรวมถึงส�ำหรับควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนในกำรปฏิบัติ

4.	 ควำมเห็นเร่งด่วนหรือค�ำวินิจฉัยเร่งด่วนที่มีผลผูกพันที่ถูก	
อ้ำงถึงในอนุมำตรำ	2	และ	3	ของมำตรำนี้จะต้องถูกรับมำปฏิบัติภำยใน
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สองสัปดำห์โดยอำศัยเสียงข้ำงมำกของสมำชิกคณะกรรมกำรโดยกำร
ระงับกำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บำงส่วนตำมอนุมำตรำ	 3	 ในมำตรำ	 64	
และอนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	65

มาตรา 67	กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล

คณะกรรมำธิกำรอำจรับเอำบทบัญญัติวิธีปฏิบัติที่มีขอบเขต
ทั่วไปเพื่อระบุเจำะจงลงไปถึงกำรจัดข้อตกลงส�ำหรับกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมลูโดยวธิกีำรอเิลก็ทรอนกิส์ระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกบัดูแล	และระหว่ำง
หน่วยงำนก�ำกับดูแลกับคณะกรรมกำร	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรูปแบบ
มำตรฐำนที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	64

บทบัญญัติวิธีปฏิบัติอำจถูกรับไปปฏิบัติโดยสอดคล้องกับ
กระบวนกำรตรวจสอบที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	93

หมวด 3

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลยุโรป

มาตรา 68	คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลยุโรป

1.	 คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลยุโรป	 (“คณะกรรมกำร”)	ถูก
ตั้งขึ้นตำมข้อก�ำหนดนี้ในฐำนะของหน่วยงำนหนึ่งของสหภำพและมี
สภำพนิติบุคคล

2.	 ประธำนคณะกรรมกำรจะเป็นผู้แทนคณะกรรมกำร

3.	 คณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยหัวหน้ำของหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลหน่วยงำนหนึ่งจำกรัฐสมำชิกแต่ละรัฐและที่ปรึกษำกำร
คุ้มครองข้อมูลยุโรปหรือผู้แทนของรัฐสมำชิกแต่ละรัฐและที่ปรึกษำกำร
คุ้มครองข้อมูลยุโรป
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4.	 เม่ือมีหน่วยงำนก�ำกบัดแูลมำกกว่ำหนึง่แห่งทีร่บัผดิชอบกำร
ตรวจตรำกำรบังคับใช้บทบัญญัติตำมข้อก�ำหนดนี้ในรัฐสมำชิก	 จะต้อง
แต่งตั้งผู้แทนร่วมโดยสอดคล้องกับกฎหมำยของรัฐสมำชิกดังกล่ำว

5.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องมีสิทธิในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมและ
กำรประชุมของคณะกรรมกำรโดยไม่มีสิทธิออกเสียง	 คณะกรรมำธิกำร
จะต้องก�ำหนดให้มีผูแ้ทน	ประธำนคณะกรรมกำรจะต้องสือ่สำรกบัคณะ
กรรมำธิกำรถึงกิจกรรมต่ำง	ๆ	ของคณะกรรมกำร

6.	 ในกรณทีีถ่กูอ้ำงถงึในมำตรำ	65	ทีป่รกึษำกำรคุม้ครองข้อมลู
ยุโรปจะมีสิทธิออกเสียงเฉพำะกับกำรวินิจฉัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักกำร												
และกฎที่สำมำรถบังคับใช้กับสถำบัน	หน่วยงำน	ส�ำนักงำน	และองค์กร
ต่ำง	ๆ	ของสหภำพที่สอดคล้องกับสำระส�ำคัญของข้อก�ำหนดนี้

มาตรา 69	ควำมเป็นอิสระ

1.	 คณะกรรมกำรจะต้องปฏิบัตหิน้ำท่ีอย่ำงเป็นอสิระเม่ือปฏบิตัิ
ภำรกิจหรือใช้อ�ำนำจของตนตำมมำตรำ	70	และ	71

2.	 คณะกรรมกำรจะต้องไม่ขอและไม่ปฏิบัติตำมกำรชี้น�ำจำก										
ผู้ใดในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรือใช้อ�ำนำจของตน	 โดยจะต้องไม่ส่งผลเสีย														
ใด	ๆ 	ต่อค�ำขอของคณะกรรมำธกิำรดงัท่ีถูกอ้ำงถึงในข้อ	(b)	ในอนมุำตรำ	
1	และ	2	ของมำตรำ	70

มาตรา 70	ภำรกิจของคณะกรรมกำร

1.	 คณะกรรมกำรจะต้องรับประกันถึงกำรปรับใช้ข้อก�ำหนดนี้
อย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียว	 เพื่อให้บรรลุผลเช่นนั้นคณะกรรมกำรจะต้อง
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี	้ไม่ว่ำจะด้วยกำรรเิริม่ด้วยตนเองหรอืโดยค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมำธิกำรเมื่อเกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่ำวโดยตรง

(a)	 ตรวจตรำและรับประกันกำรปรับใช้ข้อก�ำหนดนี้ให้															
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เป็นไปอย่ำงถูกต้องในกรณีต่ำง ๆ	 ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในมำตรำ	64	และ	65	 โดยไม่ส่งผลเสียใด ๆ	ต่อหน่วย
งำนก�ำกับดูแลในระดับชำติ

(b)	ให้ค�ำแก่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำรในประเด็นใด ๆ 	ก็ตำม
ที่สัมพันธ์กับกำรคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภำยใน
สหภำพ	อนัรวมถึงว่ำด้วยกำรแก้ไขข้อก�ำหนดนีใ้ด ๆ 	ทีถ่กู
เสนอมำ

(c)	 ให ้ค�ำปรึกษำแก่คณะกรรมำธิกำรถึงรูปแบบและ
กระบวนกำรในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงผู้ควบคุม	
ผู้ประมวลผลและหน่วยงำนก�ำกับดูแลส�ำหรับกฎของ
บรรษัทที่มีผลผูกพัน

(d)	ออกแนวทำง	ข้อเสนอแนะ	และวธิปีฏบิติัท่ีดีทีสุ่ดส�ำหรับ
กำรลบกำรเชื่อมโยง	 ส�ำเนำ	 หรือกำรท�ำซ�้ำข้อมูลจำก
บริกำรสื่อสำรท่ีเข้ำถึงได้โดยสำธำรณะดังที่ถูกอ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	17

(e)	ตรวจสอบประเดน็ปัญหำใด	ๆ 	กต็ำมทีค่รอบคลมุถึงกำร
ปรบัใช้ข้อก�ำหนดนี	้และออกแนวทำง	ข้อเสนอแนะ	และ
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนกำรปรับใช้ข้อก�ำหนดนี้
อย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียว	ไม่ว่ำจะโดยกำรริเริ่มของคณะ
กรรมกำรเองหรือจำกค�ำขอของสมำชิกรำยใดรำยหนึ่ง	
หรือจำกค�ำขอของคณะกรรมำธิกำร

(f)	 ออกแนวทำง	 ข้อเสนอแนะ	 และวิธีปฏิบัติที่ดีท่ีสุด																		
โดยสอดคล้องกบัข้อ	(e)	ของอนมุำตรำนีส้�ำหรบักำรระบุ
เพิม่เตมิถงึเกณฑ์และเงือ่นไขส�ำหรับกำรวนิจิฉัยบนฐำน
ของกำรท�ำโพรไฟล์ตำมอนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	22
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(g)	 ออกแนวทำง	 ข้อเสนอแนะ	 และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดโดย
สอดคล้องกับข้อ	(e)	ของอนุมำตรำนี้ส�ำหรับกำรพิสูจน์
ควำมผิดในกำรล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลและก�ำหนดถึง	
“ควำมล่ำช้ำโดยไม่มีเหตุอันควร”	 ที่ถูกอ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	1	และ	2	ในมำตรำ	33	และส�ำหรับเงื่อนไข
เฉพำะบำงประกำรท่ีผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจ�ำเป็น
ต้องแจ้งเกี่ยวกับกำรล่วงล�้ำข้อมูล

(h)	ออกแนวทำง	 ข้อเสนอแนะ	 และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดโดย
สอดคล้องกับข้อ	 (e)	 ของอนุมำตรำนี้ดังที่สถำนกำรณ์
กำรล่วงล�้ำข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิด
ควำมเสีย่งในระดบัสงูต่อสทิธเิสรภีำพของบคุคลธรรมดำ
ดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำ	34

(i)	 ออกแนวทำง	 ข้อเสนอแนะ	 และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดโดย
สอดคล้องกบัข้อ	(e)	ของอนมุำตรำนีส้�ำหรบัวตัถปุระสงค์
ในกำรระบุเพิ่มเติมถึงเกณฑ์และเงื่อนไขจ�ำเป็นส�ำหรับ
กำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลบนฐำนของกฎของ
บรรษัทที่มีผลผูกพันซึ่งผู ้ควบคุมยึดถือและกฎของ
บรรษัทที่มีผลผูกพันซึ่งผู้ประมวลผลยึดถือ	 และว่ำด้วย
เงื่อนไขจ�ำเป็นเพิ่มเติมอื่นใดส�ำหรับกำรรับประกันกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	47

(j)	 ออกแนวทำง	 ข้อเสนอแนะ	 และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดโดย
สอดคล้องกับข้อ	(e)	ในอนุมำตรำนี้	เพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรระบุเพิม่เตมิถงึเกณฑ์และเงือ่นไขจ�ำเป็นส�ำหรบักำร
เคลื่อนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลตำมหลักของอนุมำตรำ	 1	
ในมำตรำ	49
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(k)	 จดัท�ำแนวทำงส�ำหรบัหน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีเ่กีย่วข้องกับ
กำรปรับใช้มำตรกำรที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1,	 2,	 3												
ในมำตรำ	 58	 และวำงรปูแบบค่ำปรบัทำงปกครองตำม
มำตรำ	83

(l)	 ทบทวนกำรบังคับใช้แนวทำง	 ข้อเสนอแนะ	 และกำร
ปฏิบัติที่ดีที่สุดตำมที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	 (e)	 และ	 (f)	 ใน
สถำนกำรณ์จริง

(m)	ออกแนวทำง	 ข้อเสนอแนะ	 และกำรปฏิบัติที่ดีที่สุด													
โดยสอดคล้องกับข้อ	 (e)	 ของอนุมำตรำนี้ส�ำหรับกำร												
จดัตัง้กระบวนกำรร่มวส�ำหรบักำรรำยงำนผลกำรละเมดิ
ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรจัดต้ังกระบวนกำรร่วมส�ำหรับ	
กำรรำยงำนผลกำรละเมิดข้อก�ำหนดนี้ตำมอนุมำตรำ	2	
ในมำตรำ	54	ส�ำหรับบุคคลธรรมดำ

(n)	สนับสนุนกำรจัดท�ำจรรยำบรรณและกำรจัดตั้งกลไก
รับรองกำรคุ้มครองข้อมูลและตรำและเคร่ืองหมำยกำร
คุ้มครองข้อมูลตำมมำตรำ	40	และ	42

(o)	ด�ำเนินกระบวนกำรรับรองอ�ำนำจหน่วยงำนรับรอง															
และกำรทบทวนเป็นระยะของหน่วยงำนดังกล่ำวตำม
มำตรำ	43	และจดัท�ำทะเบียนสำธำรณะส�ำหรบัหน่วยงำน
ตำมอนุมำตรำ	 6	 ในมำตรำ	 43	 และผู้ควบคุมหรือ																							
ผู ้ประมวลผลท่ีได้รับกำรรับรองอ�ำนำจซึ่งตั้งอยู ่ใน
ประเทศที่สำมตำมอนุมำตรำ	7	ของมำตรำ	42

(p)	ระบุเจำะจงถึงเงื่อนไขจ�ำเป็นที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	3	
ในมำตรำ	 43	 โดยมีเป้ำประสงค์เพื่อรับรองอ�ำนำจ									
หน่วยงำนรับรองภำยใต้มำตรำ	42
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(q)	ให้ควำมเหน็ว่ำด้วยเงือ่นไขจ�ำเป็นส�ำหรบักำรรบัรองตำม
ที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 8	 ในมำตรำ	 42	 ต่อคณะ
กรรมำธิกำร

(r)	 ให้ควำมเห็นว่ำด ้วยสัญลักษณ์ตำมที่ถูกอ ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	7	ในมำตรำ	12	ต่อคณะกรรมำธิกำร

(s)	 ให้ควำมเหน็ต่อคณะกรรมำธกิำรเพือ่ประเมนิสถำนกำรณ์
ถึงระดับของกำรคุ้มครองในประเทศที่สำมหรือองค์กำร
ระหว่ำงประเทศว่ำเพียงพอหรือไม่	 อันรวมถึงกำร
ประเมนิสถำนกำรณ์ว่ำในประเทศทีส่ำม	ดนิแดนหรอืเขต
กำรปกครองทีเ่ฉพำะเจำะจงลงไปภำยในประเทศทีส่ำม
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศไม่สำมำรถรับประกันถึง
กำรคุม้ครองทีเ่พยีงพอได้อกีต่อไป	คณะกรรมกำรจะต้อง
จัดกำรงำนเอกสำรท่ีจ�ำเป็นท้ังหมดอันรวมถึงหนังสือ
โต้ตอบกับรัฐบำลประเทศท่ีสำมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศทีส่ำม	ดนิแดนหรอืเขตกำรปกครองท่ีเฉพำะ
เจำะจงลงไปในประเทศที่สำม	 หรือหนังสือโต้ตอบกับ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ	เพื่อให้บรรลุผลเช่นนั้น

(t)	 ออกควำมเหน็ว่ำด้วยร่ำงค�ำวนิจิฉยัของหน่วยงำนก�ำกบั
ดูแลตำมกลไกควำมเป็นมำตรฐำนเดียวที่ถูกอ้ำงถึงใน
อนุมำตรำ	 1	 ในมำตรำ	 64	 ในประเด็นเนื้อหำที่ถูกส่ง
มำตำมอนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	46	และออกค�ำวินิจฉัยที่
มีผลผูกพันตำมมำตรำ	65	ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ถูกอ้ำงถึง
ในมำตรำ	66

(u)	ส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพท้ังในรูปแบบทวิภำคีและพหุภำคีและกำร
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ปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกับดูแลต่ำง	ๆ
(v)	 ส่งเสริมโครงกำรฝึกอบรมและช่วยให้กำรแลกเปลี่ยน

ทรพัยำกรบคุคลระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกบัดูแลต่ำง	ๆ 	และ
รวมถึงระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกับดูแลกับหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแลในประเทศท่ีสำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศเป็น
ไปได้โดยง่ำยเมื่อเห็นสมควร

(w)	ส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนข้อมูลและงำนเอกสำรว่ำด้วย										
ข้อกฎหมำยในกำรคุ้มครองข้อมูลและกำรปฏิบัติกับ
หน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรคุ้มครองข้อมูลทั่วโลก

(x)	 ให้ควำมเห็นว่ำด้วยจรรยำบรรณซ่ึงถูกร่ำงขึ้นมำเพ่ือใช้
ในระดับสหภำพตำมอนุมำตรำ	9	ของมำตรำ	40	และ

(y)	 รกัษำทะเบียนอเิลก็ทรอนกิส์ของค�ำวนิจิฉยัโดยหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลและศำลว่ำด้วยประเด็นที่ถูกจัดกำรโดยใช้
กลไกควำมเป็นมำตรฐำนเดยีวซึง่เข้ำถงึได้โดยสำธำรณะ

2.	 เมื่อคณะกรรมำธิกำรขอค�ำปรึกษำจำกคณะกรรมกำร																		
คณะกรรมกำรอำจชี้ให้เห็นขีดจ�ำกัดด้ำนเวลำได้โดยพิจำรณำถึงควำม														
เร่งด่วนของประเด็นปัญหำร่วมด้วยโดยละเอียด

3.	 คณะกรรมกำรจะต้องส่งต่อควำมเหน็	แนวทำง	ข้อเสนอแนะ	
และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไปยังคณะกรรมำธิกำรและกองงำนที่ได้รับ																					
มอบหมำย	 ดังท่ีถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 93	 และท�ำให้ส่ิงเหล่ำนั้นเข้ำถึงได้
โดยสำธำรณะ

4.	 คณะกรรมกำรจะต้องปรกึษำหำรอืกบัทกุฝ่ำยทีม่ผีลประโยชน์
และให้โอกำสในกำรแสดงควำมเห็นภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมเมื่อ				
เหน็สมควร	คณะกรรมกำรจะต้องท�ำให้ผลของกระบวนกำรปรกึษำหำรอื
เข้ำถึงได้โดยสำธำรณะและจะต้องไม่ส่งผลเสียใด	ๆ	ต่อมำตรำ	76
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มาตรา 71	กำรรำยงำน

1.	 คณะกรรมกำรจะต้องจัดเตรียมรำยงำนประจ�ำปีในประเด็น
ของกำรคุม้ครองบคุคลธรรมดำในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบักำรประมวลผล
ภำยในสหภำพ	 และในประเทศท่ีสำมและองค์กำรระหว่ำงประเทศเมื่อ
เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำวโดยตรง	 รำยกำรจะต้องถูกท�ำให้เป็น
สำธำรณะและส่งต่อไปยงัสภำยโุรป	ท่ีประชุมยโุรป	และคณะกรรมำธกิำร

2.	 รำยงำนประจ�ำปีจะต้องรวมเอำกำรทบทวนแนวทำง																		
ข้อเสนอแนะและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	(l)	ของอนุมำตรำ	1	
ในมำตรำ	 70	 เช่นเดียวกับค�ำวินิจฉัยท่ีมีผลผูกพันที่ถูกอ้ำงถึงใน 
มำตรำ	65

มาตรา 72	กระบวนกำร

1.	 คณะกรรมกำรจะต้องมีค�ำวินิจฉัยโดยเสียงข้ำงมำกของ
สมำชิก	เว้นแต่ว่ำข้อก�ำหนดนี้ก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น

2.	 คณะกรรมกำรจะต้องรับเอำกฎของกระบวนกำรของตนไป
ปฏบัิตด้ิวยเสยีงข้ำงมำกสองในสำมของสมำชกิและจดักำรกำรปฏบิติักำร
ด้วยตนเอง

มาตรา 73	ประธำนคณะกรรมกำร

1.	 คณะกรรมกำรจะต้องเลือกประธำนคณะกรรมกำรและ																
รองประธำนอีกสองคนจำกสมำชิกคณะกรรมกำรด้วยเสียงข้ำงมำก

2.	 ระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งของประธำนคณะกรรมกำรคือ
ห้ำปี	และสำมำรถต่ออำยุกำรท�ำงำนได้หนึ่งครั้ง

มาตรา 74	ภำรกิจของประธำนคณะกรรมกำร

1.	 ประธำนคณะกรรมกำรจะต้องมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
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(a)	 จัดประชุมคณะกรรมกำรและเตรียมวำระกำรประชุม
(b)	แจ ้งค�ำวินิจฉัย ท่ีคณะกรรมกำรรับมำปฏิบั ติตำม 

มำตรำ	65	ไปยงัหน่วยงำนก�ำกบัดแูลหลกัและหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลอื่น ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

(c)	 รับประกันว่ำกำรปฏิบัติภำรกิจของคณะกรรมกำรจะ	
เป็นไปอย่ำงทันท่วงที	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกลไกควำมเป็นมำตรฐำนเดียวที่ถูกอ้ำงถึง
ในมำตรำ	63

2.	 คณะกรรมกำรจะต้องวำงแนวทำงกำรแบ่งภำระงำนระหว่ำง
ประธำนคณะกรรมกำรและรองประธำนไว้ในกฎว่ำด้วยกระบวนกำร
ด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำร

มาตรา 75	กองเลขำนุกำร
1.	 คณะกรรมกำรจะต้องมกีองเลขำนกุำรซึง่ถูกจดัหำมำให้โดยที่

ปรึกษำกำรคุ้มครองข้อมูลยุโรป
2.	 กองเลขำนกุำรจะต้องปฏบัิติภำรกจิโดยกำรชีน้�ำของประธำน

คณะกรรมกำรแต่เพียงผู้เดียวเท่ำนั้น
3.	 พนักงำนของท่ีปรึกษำกำรคุ ้มครองข้อมูลยุโรปที่มีส่วน

เกีย่วข้องในกำรด�ำเนนิกำรด�ำเนนิภำรกจิท่ีคณะกรรมกำรได้รบัมอบหมำย
มำโดยข้อก�ำหนดนีจ้ะอยูใ่นสำยกำรบังคบับัญชำทีแ่ยกขำดจำกพนกังำน
ทีมี่ส่วนเก่ียวข้องกบักำรด�ำเนนิภำรกจิทีท่ี่ปรกึษำกำรคุม้ครองข้อมลูยโุรป
ได้รับมอบหมำย

4.	 คณะกรรมกำรและที่ปรึกษำกำรคุ้มครองข้อมูลยุโรปจะต้อง
จัดท�ำและเผยแพร่บนัทกึควำมเข้ำใจอนัส่งผลให้มำตรำนีถ้กูน�ำไปปฏบิตัิ	
ก�ำหนดข้อตกลงร่วมกนัในควำมร่วมมอื	และสำมำรถบงัคบัใช้กบัพนกังำน
ของท่ีปรึกษำกำรคุ้มครองข้อมูลยุโรปที่มีส่วนเก่ียวข้องในกำรด�ำเนิน
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ภำรกิจที่คณะกรรมกำรได้รับมอบหมำยโดยข้อก�ำหนดนี้
5.	 กองเลขำนกุำรจะต้องจัดหำควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรวเิครำะห์

ข้อมูล	กำรบริหำรจัดกำรและกำรขนส่งให้กับคณะกรรมกำร
6.	 กองเลขำนกุำรจะต้องรบัผดิชอบต่อสิง่เหล่ำนีเ้ป็นกำรเฉพำะ	

ได้แก่
(a)	 กิจกำรตำมปกติทั่วไปของคณะกรรมกำร
(b)	กำรสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกของคณะกรรมกำร	ประธำน

คณะกรรมกำรและคณะกรรมำธิกำร
(c)	 กำรสื่อสำรกับสถำบันอื่น	ๆ	และกับสำธำรณะ
(d)	กำรใช้วิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับกำรสื่อสำรภำยใน

และภำยนอก
(e)	กำรแปลข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่ำง	ๆ	โดยตรง
(f)	 กำรจดัเตรยีมและตดิตำมผลกำรประชมุของคณะกรรมกำร
(g)	 จัดเตรียมร่ำงและเผยแพร่ควำมเห็น	 ค�ำวินิจฉัยว่ำด้วย

กำรระงับข้อพิพำทระหว่ำงหน่วยงำนก�ำกับดูแล	 และ
เอกสำรอื่น	ๆ	ที่คณะกรรมกำรรับมำปฏิบัติ

มาตรา 76	กำรรักษำควำมลับ
1.	 กำรปรกึษำหำรอืของคณะกรรมกำรจะต้องเป็นควำมลับเมือ่	

คณะกรรมกำรเห็นว่ำจ�ำเป็นดังที่บัญญัติไว้ในกฎว่ำด้วยกระบวนกำร
2.	 กำรเข้ำถึงเอกสำรที่ถูกส่งมำยังคณะกรรมกำร	ผู้ช�ำนำญกำร

และผูแ้ทนของบคุคลท่ีสำมจะต้องถูกก�ำกบัโดยข้อก�ำหนดที	่(EC)	1049/	
2001	ของสภำยุโรปและที่ประชุมยุโรป3

3	 Regulation	(EC)	No.	1049/2001	of	the	European	Parliament	and	of	the	
Council	of	30	May	2001	regarding	public	access	to	European	Parliament,	
Council	and	Commission	documents	(OJ	L	145,	31.5.2001,	p.	43).
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บรรพ 8

การเยียวยา ความรับผิด และโทษ

มาตรา 77	สิทธิในกำรยื่นค�ำร้องต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแล
1.	 ผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลทุกคนจะมีสิทธิในกำรยื่นค�ำร้อง													

ต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในรัฐสมำชิกท่ีเป็นถิ่นพ�ำนัก
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล	 สถำนที่ท�ำงำนของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล											
หรือสถำนที่ที่กำรละเมิดถูกอ้ำงว่ำเกิดข้ึน	 หำกผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
พจิำรณำแล้วว่ำกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีสั่มพันธ์กบัตนละเมดิ
ข้อก�ำหนดนี	้โดยจะต้องไม่ส่งผลเสยีใด ๆ 	ต่อกำรเยยีวยำทัง้ทำงปกครอง
และกระบวนกำรยุติธรรม

2.	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลท่ีรับค�ำร้องจะต้องแจ้งข้อมูลต่อผู้ร้อง										
ว่ำด้วยควำมคืบหน้ำและผลของกำรร้องเรียนอันรวมถึงควำมเป็นไปได้
ของกำรเยียวยำตำมกระบวนกำรยุติธรรมตำมมำตรำ	78

มาตรา 78	สทิธใินกำรเยยีวยำทีม่ปีระสทิธิภำพตำมกระบวนกำร
ยุติธรรมจำกหน่วยงำนก�ำกับดูแล

1.	 บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลแต่ละรำยจะต้องมีสิทธิในกำร
เยียวยำที่มีประสิทธิภำพตำมกระบวนกำรยุติธรรมจำกค�ำวินิจฉัยท่ีมีผล
ผูกพันตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตนจำกหน่วยงำนก�ำกับดูแล	 โดยจะ
ต้องไม่ส่งผลเสียใด ๆ	 ต่อกำรเยียวยำทำงปกครองหรือกำรเยียวยำนอก
กระบวนกำรยุติธรรมอื่น	ๆ

2.	 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลแต่ละรำยต้องมีสิทธิในกำรเยียวยำที่
มีประสิทธิภำพตำมกระบวนกำรยุติธรรม	 เม่ือหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มี
อ�ำนำจตำมมำตรำ	55	และ	56	มิได้จัดกำรกับค�ำร้องหรือมิได้แจ้งข้อมูล
ว่ำด้วยควำมคืบหน้ำหรือผลของค�ำร้องท่ียื่นมำตำมมำตรำ	 77	 ต่อผู้ถูก
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ประมวลผลข้อมูลภำยในระยะเวลำสำมเดือน	 โดยที่จะต้องไม่ส่งผลเสีย											
ใด ๆ	 ต่อกำรเยียวยำทำงปกครองหรือกำรเยียวยำนอกกระบวนกำร
ยุติธรรมอื่น	ๆ

3.	 กำรฟ้องคดีต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องถูกน�ำเข้ำสู่กำร
พิจำรณำของศำลของรัฐสมำชิกที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลตั้งอยู่

4.	 เมื่อมีกำรฟ้องคดีต่อค�ำวินิจฉัยของหน่วยงำนก�ำกับดูแล	 ซึ่ง
มีควำมเห็นหรือค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรตำมกลไกควำมเป็น
มำตรฐำนเดียววำงบรรทัดฐำนไว้ให้แล้ว	หน่วยงำนก�ำกับดูแลจะต้องส่ง
ควำมเห็นหรือค�ำวินิจฉัยดังกล่ำวไปยังศำล

มาตรา 79	สทิธใินกำรเยยีวยำทีม่ปีระสทิธิภำพตำมกระบวนกำร
ยุติธรรมจำกผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล

1.	 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลแต่ละรำยมีสิทธิเข้ำถึงกำรเยียวยำ																		
ที่มีประสิทธิภำพตำมกระบวนกำรยุติธรรมเมื่อผู้ถูกประมวลผลข้อมูล															

ดังกล่ำวพิจำรณำแล้วว่ำสิทธิของตนภำยใต้ข้อก�ำหนดนี้ถูกละเมิด																				
อันเนื่องมำจำกกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ไม่เป็นไป
ตำมข้อก�ำหนดน้ี	โดยจะต้องไม่ส่งผลเสยีใด	ๆ 	ต่อกำรเยยีวยำทำงปกครอง
หรือกำรเยียวยำนอกกระบวนกำรยุติธรรมใด	ๆ	ที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงสิทธิใน
กำรยื่นค�ำร้องไปยังหน่วยงำนก�ำกับดูแลตำมมำตรำ	77

2.	 กำรฟ้องคดต่ีอผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลจะต้องถกูน�ำเข้ำสู่
กำรพจิำรณำของศำลในรฐัสมำชกิทีผู่ค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลมีทีท่�ำกำร
อยู่	 หรืออีกทำงหนึ่งคือกำรฟ้องคดีดังกล่ำวอำจถูกน�ำเข้ำสู่กระบวนกำร
พจิำรณำของศำลในรฐัสมำชกิทีเ่ป็นถิน่พ�ำนกัของผูถู้กประมวลผลข้อมลู	
เว้นแต่ผูค้วบคมุหรอืผูป้ระมวลผลเป็นหน่วยงำนสำธำรณะของรัฐสมำชกิ
ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรใช้อ�ำนำจสำธำรณะของตน
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มาตรา 80	ผู้แทนของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล
1.	 ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลจะต้องมีสิทธิในกำรมอบอำณัติให้													

กับหน่วยงำนไม่แสวงหำผลก�ำไร	 องค์กร	 หรือสมำคมที่จัดตั้งขึ้นอย่ำง
เหมำะสมโดยสอดคล้องกับกฎหมำยของรัฐสมำชิก	มีเป้ำประสงค์ที่ระบุ
ตำมกฎหมำยว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะ	 และยังคงปฏิบัติหน้ำท่ี
ในด้ำนกำรคุ้มครองสทิธเิสรภีำพของผูถ้กูประมวลผลข้อมลูในประเดน็ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ถูกประมวลผลข้อมูลดังกล่ำว 
เพื่อยื่นค�ำร้องในนำมของผู ้ถูกประมวลผลข้อมูล	 เพื่อใช้สิทธิตำมที ่
ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	77,	78	และ	79	ในนำมของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

และใช้สิทธิในกำรรับกำรชดเชยดังที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	 82	 ในนำม														
ของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลเมื่อถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมำยของรัฐสมำชิก

2.	 รัฐสมำชิกอำจก�ำหนดให้หน่วยงำน	 องค์กร	 หรือสมำคม																	
ตำมท่ีถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	 ของมำตรำนี้มีสิทธิในกำรย่ืนฟ้องกับ						
หน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีม่อี�ำนำจตำมมำตรำ	77	และใช้สทิธดิงัทีถ่กูอ้ำงถงึ
ในมำตรำ	 78	 และ	 79	 ภำยในรัฐสมำชิกโดยเป็นอิสระจำกอำณัติของ															
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลหำกเห็นว่ำสิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตำม													
ข้อก�ำหนดนี้ถูกละเมิดอันเนื่องจำกผลของกำรประมวลผล

มาตรา 81	กำรระงับกระบวนกำรพิจำรณำ
1.	 เมื่อศำลที่มีอ�ำนำจในรัฐสมำชิกมีข้อมูลว่ำด้วยกระบวนกำร

พิจำรณำที่เก่ียวข้องกับประเด็นหลักเดียวกันโดยที่เกี่ยวข้องกำร													
ประมวลผลโดยผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลรำยเดียวกันกับที่ยังอยู	่																	
ในระหว่ำงกำรพจิำรณำของศำลในรฐัสมำชิกอืน่	จะต้องติดต่อไปยงัศำล
ในรัฐสมำชิกอ่ืนเพ่ือยนืยนัถงึกำรมอียูข่องกระบวนกำรพจิำรณำดงักล่ำว

2.	 เมื่อกระบวนกำรพิจำรณำที่เก่ียวข้องกับประเด็นหลัก
เดียวกันโดยท่ีเกี่ยวข้องกับผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลรำยเดียวกัน															
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ที่ยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลในรัฐสมำชิกอื่น	 ศำลอื่นใดที่มี
อ�ำนำจนอกเหนือไปจำกศำลที่รับด�ำเนินคดีเป็นศำลแรกอำจระงับ
กระบวนกำรพิจำรณำได้

3.	 เม่ือกระบวนกำรพิจำรณำนั้นอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ														
ของศำลช้ันต้น	 ศำลอื่นใดนอกเหนือไปจำกศำลท่ีเป็นฝ่ำยรับด�ำเนินคดี
เป็นศำลแรกอำจปฏิเสธกำรพิจำรณำคดีได้หำกศำลที่รับด�ำเนินคดีเป็น
ศำลแรกมีเขตอ�ำนำจศำลเหนือกำรกระท�ำท่ีเป็นปัญหำและกฎหมำย
อนุญำตให้มีกำรรวมพิจำรณำคดีได้ในกรณีที่กล่ำวมำ	 โดยกำรบังคับใช้
กับคู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง

มาตรา 82	สิทธิในกำรได้รับกำรชดเชยและควำมรับผิด

1.	 บุคคลใดก็ตำมท่ีได้รับควำมเสียหำยทำงวัตถุหรือควำม																		
เสียหำยที่ไม่ใช่ทำงวัตถุอันเป็นผลจำกกำรละเมิดข้อก�ำหนดนี้จะต้องมี
สิทธิได้รับกำรชดเชยจำกผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจำกควำมเสียหำย											
ที่ได้รับ

2.	 ผูค้วบคมุใดกต็ำมท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องในกำรประมวลผลจะต้อง
รบัผดิต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้โดยกำรประมวลผลทีล่ะเมดิข้อก�ำหนดนี	้
ผูป้ระมวลผลจะต้องรบัผดิต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้กต่็อเมือ่ผู้ประมวลผล
ได้มิปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดนี้ที่เน้นไปที่ผู้ประมวลผลโดยเฉพำะหรือเมื่อผู้
ประมวลผลปฏิบัติหน้ำที่นอกไปจำกหรือขัดกับกำรชี้น�ำโดยชอบด้วย
กฎหมำยของผู้ควบคุม

3.	 ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลจะต้องพ้นจำกควำมรับผิดใน
อนุมำตรำ	2	หำกพิสูจน์ได้ว่ำไม่มีส่วนรับผิดชอบใด	ๆ 	กับเหตุกำรณ์ที่น�ำ
ไปสู่ควำมเสียหำย

4.	 เม่ือผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลมำกกว่ำหนึ่งรำยหรือท้ังผู้
ควบคมุและผูป้ระมวลผลมส่ีวนเกีย่วข้องในกำรประมวลผลเดยีวกนั	และ
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เมื่อท้ังผู้ควบคุมและ/หรือผู้ประมวลผลต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย
ใด	 ๆ	ที่เกิดขึ้นจำกกำรประมวลผลตำมอนุมำตรำ	 2	 และ	 3	 ผู้ควบคุม			
หรือผู้ประมวลผลแต่ละรำยจะต้องถูกถือว่ำมีควำมผิดในกำรสร้ำงควำม
เสียหำยทั้งหมด	 เพ่ือรับประกันถึงกำรชดเชยท่ีมีประสิทธิภำพต่อผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูล

5.	 เมื่อผู ้ควบคุมหรือผู ้ประมวลผลได้จ่ำยค่ำชดเชยทั้งหมด
ส�ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	 4	 ผู้ควบคุม
หรือผู ้ประมวลผลดังกล่ำวมีสิทธิขอกำรชดเชยจำกผู ้ควบคุมหรือผู ้
ประมวลผลอ่ืน	ๆ 	ทีม่ส่ีวนในกำรประมวลผลเดยีวกนัทีส่่วนของกำรชดเชย
เป็นไปโดยสอดคล้องกับส่วนของควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย	โดย
สอดคล้องกับอนุมำตรำ	2	

6.	 กำรฟ้องคดีต่อศำลส�ำหรับกำรใช้สิทธิเพ่ือรับกำรชดเชยจะ
ต้องน�ำเข้ำสูก่ำรพจิำรณำของศำลทีม่อี�ำนำจภำยใต้กฎหมำยทีถู่กอ้ำงถงึ
ในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	79

มาตรา 83	เงือ่นไขทัว่ไปส�ำหรบักำรก�ำหนดใช้ค่ำปรบัทำงปกครอง

1.	 หน่วยงำนก�ำกบัดแูลแต่ละแห่งจะต้องรับประกนัว่ำกำรก�ำหนด
ใช้ค่ำปรบัทำงปกครองตำมมำตรำนี	้โดยค�ำนงึถงึกำรละเมดิข้อก�ำหนดนี้
ดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	4,	5	และ	6	อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ได้สัดส่วน	
และมีผลป้องปรำมในแต่ละกรณี

2.	 ค่ำปรับทำงปกครองจะต้องถูกก�ำหนดใช้เพ่ิมเติมจำกหรือ
แทนที่มำตรกำรที่ถูกอ้ำงถึงในข้อ	(a)	ถึง	(h)	และ	(j)	ของอนุมำตรำ	2	
ในมำตรำ	 58	 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข	 เมื่อวินิจฉัยว่ำจะก�ำหนดใช้ค่ำปรับทำง
ปกครองหรือไม่และวินิจฉัยถึงจ�ำนวนของค่ำปรับทำงปกครองในแต่ละ
กรณี	จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้
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(a)	 ลักษณะ	 ควำมร้ำยแรง	 และระยะเวลำของกำรละเมิด
โดยพิจำรณำร่วมถึงขอบเขตหรือวัตถุประสงค์ของกำร
ประมวลผลที่เกี่ยวข้อง	 เช่นเดียวกับจ�ำนวนของผู้ถูก
ประมวลผลข้อมูลและระดับของควำมเสียหำยที่ผู ้ถูก
ประมวลผลข้อมูลได้รับ	โดยละเอียด

(b)	คุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงเจตนำหรือควำมประมำท
เลินเล่ออันน�ำไปสู่กำรละเมิด

(c)	 กำรด�ำเนินกำรใด	ๆ 	โดยผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลเพื่อ
บรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดกับผู้ถูกประมวลผลข้อมูล

(d)	ระดับควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผล
โดยพิจำรณำร่วมกับมำตรกำรทำงเทคนิคและกำร
จัดกำรองค์กรท่ีผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลน�ำมำปฏิบัติ
ตำมมำตรำ	25	และ	32	ร่วมด้วยโดยละเอียด

(e)	กำรละเมิดใดๆ	 ที่เกิดขึ้นก่อนหน้ำโดยผู้ควบคุมหรือผู้
ประมวลผลที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่ำวโดยตรง

(f)	 ระดับควำมร่วมมือกับหน่วยงำนก�ำกับดูแลเพื่อเยียวยำ
ผลที่เกิดจำกกำรละเมิดและบรรเทำผลอันก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำกกำรละเมิด

(g)	 ประเภทของข้อมลูส่วนบุคคลทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำร
ละเมิด

(h)	 วิธีกำรที่หน่วยงำนก�ำกับดูแลรับรู้ถึงกำรละเมิดโดย
เฉพำะอย่ำงยิ่ง	 ว่ำผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลได้แจ้งถึง
กำรละเมิดหรือไม่	และหำกแจ้งแล้ว	แจ้งถึงจุดใด

(i)	 กำรปฏบัิตติำมมำตรกำรทีถ่กูสัง่ให้ปฏบิตั	ิเมือ่มำตรกำร
ที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 2	 ของมำตรำ	 58	 เคยถูกผู้
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ควบคุมหรือผู้ประมวลผลท่ีเกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติตำม									
ค�ำสั่งมำก่อนโดยเกี่ยวข้องในประเด็นเดียวกัน

(j)	 กำรยึดถือจรรยำบรรณที่ผ ่ำนควำมเห็นชอบตำม									
มำตรำ	 40	 หรือกลไกกำรรับรองท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบ
ตำมมำตรำ	42	และ

(k)	 ปัจจยัใด	ๆ 	ทีจ่ะท�ำให้ควำมเสยีหำยรุนแรงขึน้หรือบรรเทำ
ควำมเสียหำยที่สำมำรถส่งผลกับสถำนกำรณ์แวดล้อม

ของกรณีดังกล่ำว	 เช่น	 กำรได้ประโยชน์ทำงกำรเงิน														
หรือกำรเลี่ยงควำมสูญเสียไม่ว่ำจะโดยตรงหรือไม่จำก
กำรละเมิด

3.	 หำกผู้ควบคมุหรอืผูป้ระมวลผลละเมดิบทบญัญตัหิลำยข้อใน
ข้อก�ำหนดนีไ้ม่ว่ำโดยเจตนำหรอืโดยประมำทเลนิเล่อ	ในกำรประมวลผล
เดียวกันหรือกำรประมวลผลท่ีเชื่อมโยงกัน	 ยอดรวมของค่ำปรับทำง
ปกครองจะต้องไม่เกินยอดรวมของค่ำปรับส�ำหรับกำรละเมิดที่ร้ำยแรง
ที่สุด

4.	 กำรละเมิดบทบัญญัติดังต่อไปนี้จะต้องเสียค่ำปรับทำง
ปกครองไม่เกิน	 10,000,000	 ยูโรหรือในกรณีของวิสำหกิจคือไม่เกิน								
ร้อยละ	 2	 ของยอดเงินหมุนเวียนทั่วโลกตลอดปีงบประมำณก่อนหน้ำ	
แล้วแต่ว่ำสิ่งใดมูลค่ำสูงกว่ำ

(a)	 พันธกรณีของผู้ควบคุมตำมมำตรำ	 8,	 11,	 25	 ถึง	 39															
และ	42	และ	43

(b)	พันธกรณีของหน่วยงำนรับรองตำมมำตรำ	42	และ	43
(c)	 พันธกรณีของหน่วยงำนตรวจตรำตำมอนุมำตรำ	 4	 ใน

มำตรำ	41

5.	 กำรละเมิดบทบัญญัติดังต่อไปนี้จะต้องเสียค่ำปรับทำง
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ปกครองโดยสอดคล้องกับอนุมำตรำ	 2	 ไม่เกิน	 20,000,000	 ยูโรหรือ													
ในกรณีของวิสำหกิจคือไม่เกินร้อยละ	 4	 ของยอดเงินหมุนเวียนทั่วโลก
ตลอดปีงบประมำณก่อนหน้ำ	แล้วแต่ว่ำสิ่งใดมูลค่ำสูงกว่ำ

(a)	 หลักกำรพื้นฐำนส�ำหรับกำรประมวลผลอันรวมถึง
เงื่อนไขเรื่องควำมยินยอมตำมมำตรำ	5,	6,	7	และ	9

(b)	สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตำมมำตรำ	12	ถึง	22
(c)	 กำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลไปยังผู้รับในประเทศที่สำมหรือ

องค์กำรระหว่ำงประเทศตำมมำตรำ	44	ถึง	49
(d)	พนัธกรณใีด ๆ 	กต็ำมตำมกฎหมำยของรัฐสมำชกิทีถู่กรับ

มำปฏิบัติตำมบรรพ	9
(e)	กำรไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งหรือกำรจ�ำกัดขอบเขตกำร

ประมวลผลท้ังชั่วครำวและโดยสมบูรณ์	 หรือกำรระงับ
กำรไหลเวียนของข้อมูลโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลตำม
อนุมำตรำ	2	 ในมำตรำ	58	หรือไม่สำมำรถจัดให้มีกำร
เข้ำถึงซึ่งละเมิดอนุมำตรำ	1	ในมำตรำ	58

6.	 กำรไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งของหน่วยงำนก�ำกับดูแลดังที่ถูกอ้ำง
ถึงในอนุมำตรำ	2	ของมำตรำ	58	จะต้องเสียค่ำปรับโดยสอดคล้องกับ
อนุมำตรำ	2	ไม่เกิน	20,000,000	ยูโรหรือในกรณีของวิสำหกิจคือไม่เกิน
ร้อยละ	 4	 ของยอดเงินหมุนเวียนทั่วโลกตลอดปีงบประมำณก่อนหน้ำ	
แล้วแต่ว่ำสิ่งใดมูลค่ำสูงกว่ำ

7.	 รัฐสมำชิกแต่ละรัฐอำจวำงกฎว่ำควรก�ำหนดใช้ค่ำปรับทำง
ปกครองกับหน่วยงำนสำธำรณะทีม่อี�ำนำจหรือหน่วยงำนสำธำรณะทีต่ัง้
อยู่ในรัฐสมำชิกดังกล่ำวหรือไม่	 และมีขอบเขตในกำรบังคับใช้เพียงใด	
โดยต้องไม่ส่งผลเสียใด ๆ	 ต่ออ�ำนำจของหน่วยงำนก�ำกับดูแลตำม
อนุมำตรำ	2	ในมำตรำ	58	ในกำรแก้ไขต่อกำรกระท�ำผิดใด ๆ
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8.	 กำรใช้อ�ำนำจของหน่วยงำนก�ำกบัดูแลภำยใต้มำตรำนีจ้ะต้อง
อยู่ภำยใต้กำรคุ้มครองตำมกระบวนกำรตำมสมควรโดยสอดคล้องกับ
กฎหมำยของสหภำพและรฐัสมำชกิอนัรวมถงึกำรเยยีวยำทีม่ปีระสิทธภิำพ	
ตำมกระบวนกำรยุติธรรมและกระบวนกำรอื่น	ๆ	อันพึงมี

9.	 เมือ่ระบบกฎหมำยของรฐัสมำชกิมิได้บัญญตัไิว้ถงึค่ำปรบัทำง
ปกครอง	 มำตรำนี้อำจถูกบังคับใช้ในแนวทำงที่กำรปรับเร่ิมด�ำเนินกำร																		
โดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่มีอ�ำนำจและถูกก�ำหนดโดยศำลที่มีอ�ำนำจ																			
ในชำตินั้น	 โดยในขณะเดียวกันก็รับประกันว่ำกำรเยียวยำทำงกฎหมำย
มีประสิทธิภำพและมีผลเทียบเท่ำกับค่ำปรับทำงปกครองที่หน่วยงำน
ก�ำกับดูแลก�ำหนดใช้	ในกรณีใด ๆ 	ก็ตำม	ค่ำปรับที่ถูกก�ำหนดใช้จะต้องมี
ประสิทธิภำพ	 ได้สัดส่วนและเป็นกำรป้องปรำม	 รัฐสมำชิกดังกล่ำวจะ
ต้องแจ้งถงึบทบญัญตัใินกฎหมำยของตนทีร่บัมำใช้ตำมอนมุำตรำนีไ้ปยงั																		
คณะกรรมำธิกำรภำยในวันที่	 25	 พฤษภำคม	 2018	 และแจ้งถึงกำร																	
แก้ไขใด ๆ	 ต่อกฎหมำยดังกล่ำวที่เกิดขึ้นหลังจำกนั้นหรือกำรแก้ไข
กฎหมำยใด	ๆ	ที่มีผลต่อกฎหมำยดังกล่ำวโดยไม่ล่ำช้ำ

มาตรา 84		โทษ
1.	 รฐัสมำชกิจะต้องวำงกฎว่ำด้วยโทษอืน่	ๆ 	ทีส่ำมำรถบงัคบัใช้

กับกำรละเมิดข้อก�ำหนดนี้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรละเมิดที่ไม่อยู่ภำยใต้
ข้อบังคับของค่ำปรับทำงปกครองตำมมำตรำ	 83	 และจะต้องด�ำเนิน
มำตรกำรทีจ่�ำเป็นทัง้หมดเพือ่รบัประกนัว่ำกฎดงักล่ำวนัน้ถูกน�ำไปปฏบัิติ	
โทษดังกล่ำวจะต้องมีประสิทธิภำพ	ได้สัดส่วน	และเป็นกำรป้องปรำม

2.	 รัฐสมำชิกแต่ละรัฐจะต้องแจ้งคณะกรรมำธิกำรถึงกฎหมำย
ของตนที่ถูกรับมำปฏิบัติตำมอนุมำตรำ	 1	 ภำยในวันท่ี	 25	 พฤษภำคม	
2018	และแจ้งถึงกำรแก้ไขกฎหมำยใด	ๆ	ที่เกิดขึ้นหลังจำกนั้นซึ่งส่งผล	
กระทบต่อกฎหมำยดังกล่ำวโดยไม่ล่ำช้ำ
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บรรพ 9

บทบัญญัติที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ประมวลผลเฉพาะ

มาตรา 85	 กำรประมวลผลและเสรีภำพในกำรแสดงออกและ
กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร

1.	 รัฐสมำชิกจะต้องประนีประนอมเพื่อท�ำให้สิทธิในกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมข้อก�ำหนดน้ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน															
กบัสทิธเิสรภีำพในกำรแสดงออกและกำรเข้ำถงึข้อมลูข่ำวสำรอนัรวมถงึ
กำรประมวลผลเพือ่วัตถปุระสงค์ทำงวำรสำรศำสตร์และวตัถปุระสงค์ใน
กำรแสดงออกทำงวิชำกำร	ศิลปะ	หรือวรรณกรรม

2.	 ส�ำหรับกำรประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทำงวำรสำรศำสตร์
หรือวัตถุประสงค์ทำงวิชำกำร	ศิลปะ	หรือวรรณกรรม	รัฐสมำชิกจะต้อง
บัญญัติให้มีข้อยกเว้นหรือกำรระงับกำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บำงมำตรำ
ในบรรพ	 2	 (หลักกำร)	 บรรพ	 3	 (สิทธิของผู้ถูกประมวลผลข้อมูล)															
บรรพ	4	 (ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล)	บรรพ	5	 (กำรเคลื่อนย้ำยข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ)	 บรรพ	 6	
(หน่วยงำนก�ำกับดูแลอิสระ)	 บรรพ	 7	 (ควำมร่วมมือและควำมเป็น
มำตรฐำนเดยีว)	บรรพ	9	(สถำนกำรณ์กำรประมวลผลเฉพำะ)	หำกจ�ำเป็น
ต่อกำรท�ำให้สิทธิในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทำง
เดียวกันกับเสรีภำพในกำรแสดงออกและกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร

รฐัสมำชกิจะต้องแจ้งคณะกรรมำธกิำรถึงบทบญัญติัในกฎหมำย
ของตนที่รับมำปฏิบัติตำมอนุมำตรำ	 2	 และแจ้งถึงกำรแก้ไขกฎหมำยที่
เกิดขึ้นภำยหลังหรือกำรแก้ไขกฎหมำยอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อกฎหมำย
ดังกล่ำวโดยไม่ล่ำช้ำ
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มาตรา 86	กำรประมวลผลและกำรเข้ำถึงเอกสำรทำงกำร

ข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสำรทำงกำรในควำมครอบครองของ
หน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจหรือหน่วยงำนสำธำรณะหรือหน่วยงำน
เอกชนเพื่อปฏิบัติภำรกิจอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะ	 อำจถูก																
เปิดเผยได้โดยหน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจหรือหน่วยงำนสำธำรณะ
โดยสอดคล้องกับกฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกที่มีอ�ำนำจเหนือ
หน่วยงำนสำธำรณะที่มีอ�ำนำจหรือหน่วยงำนสำธำรณะดังกล่ำว																				
เพ่ือให้กำรเข้ำถงึเอกสำรทำงกำรโดยสำธำรณะเป็นไปในทศิทำงเดียวกนั
กับสิทธิในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมข้อก�ำหนดนี้

มาตรา 87	กำรประมวลผลเลขประจ�ำตัวประชำชน

รัฐสมำชิกอำจก�ำหนดเงื่อนไขเฉพำะเพิ่มเติมส�ำหรับกำร					
ประมวลผลเลขประจ�ำตัวประชำชนหรือเครื่องบ่งชี้อัตลักษณ์อ่ืน ๆ	 ที่
บังคับใช้เป็นกำรทั่วไป	 ในกรณีของเลขประจ�ำตัวประชำชนหรือเคร่ือง		
บ่งช้ีอตัลกัษณ์อืน่ ๆ 	จะต้องถกูใช้งำนโดยมกีำรคุม้ครองสทิธเิสรภีำพของ															
ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตำมสมควรตำมข้อก�ำหนดนี้เท่ำนั้น

มาตรา 88	กำรประมวลผลในบริบทของกำรจ้ำงงำน

1.	 รัฐสมำชิกอำจบัญญัติกฎท่ีเฉพำะเจำะจงยิ่งขึ้นโดยอำศัย
อ�ำนำจตำมกฎหมำยหรอืเป็นข้อตกลงร่วมเพือ่รบัประกนัถงึกำรคุม้ครอง
สิทธิเสรีภำพในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกจ้ำงในบริบทของกำรจ้ำงงำน	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรรับเข้ำท�ำงำน	 กำรบังคับใช้สัญญำจ้ำงงำนอันรวมถึงกำรปฏิบัติตำม
พนัธกรณีทีใ่ห้ไว้โดยกฎหมำยหรอืข้อตกลงร่วม	กำรจัดกำร	กำรวำงแผน
และกำรจัดกำรองค์กรในกำรท�ำงำน	ควำมเสมอภำคและควำมหลำกหลำย
ในสถำนทีท่�ำงำน	สขุภำวะและควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน	กำรคุ้มครอง
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ทรัพย์สินของนำยจ้ำงหรือลูกค้ำและเพื่อวัตถุประสงค์ในด้ำนกำรใช้และ
มีสิทธิและผลประโยชน์ท่ีสัมพันธ์กับกำรจ้ำงงำนท้ังส่วนบุคคล	 และที่มี
ร่วมกนั	และเพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรยกเลกิควำมสมัพันธ์โดยกำรจ้ำงงำน

2.	 กฎดังกล่ำวจะต้องรวมเอำมำตรกำรที่เหมำะสมและเฉพำะ
เจำะจงเพื่อคุ้มครองผู้ถูกประมวลผลข้อมูลในด้ำนของศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์	 ผลประโยชน์โดยชอบและสิทธิขั้นพื้นฐำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับควำมโปร่งใสในกำรประมวลผลและกำรเคล่ือนย้ำย
ข้อมูลในกลุ่มวิสำหกิจหรือกลุ่มของกิจกำรท่ีเกี่ยวพันกับกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจร่วมกันและตรวจตรำระบบต่ำง	ๆ	ในสถำนที่ท�ำงำน

3.	 รัฐสมำชิกแต่ละรัฐจะต้องแจ้งไปยังคณะกรรมกำรถึง
บทบัญญัติต่ำง ๆ	 ในกฎหมำยท่ีรับมำปฏิบัติตำมอนุมำตรำ	 1	 ภำยใน														
วันที่	 25	 เมษำยน	 2018	 และแจ้งถึงกำรแก้ไขกฎหมำยที่มีผลกระทบ											
ต่อบทบัญญัติเหล่ำนั้นหลังจำกนั้นทันทีโดยไม่ล่ำช้ำ

มาตรา 89	กำรคุ้มครองและกำรระงับกำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้
บำงส่วนที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในกำรท�ำจดหมำยเหตุเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะ	 วัตถุประสงค์ในกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์หรือประวัติศำสตร์
หรือวัตถุประสงค์ทำงสถิติ

1.	 กำรประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรท�ำจดหมำยเหต	ุ														
เพื่อประโยชน์สำธำรณะ	 วัตถุประสงค์ในกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์หรือ
ประวัติศำสตร์หรือวัตถุประสงค์ทำงสถิติจะต้องอยู่ภำยใต้กำรคุ้มครอง
สิทธิเสรีภำพของผู้ถูกประมวลผลข้อมูลตำมสมควรโดยสอดคล้องกับ														
ข้อก�ำหนดนี้	 กำรคุ้มครองดังกล่ำวจะต้องรับประกันว่ำมำตรกำรทำง
เทคนิคและกำรจัดกำรองค์กรนั้นถูกด�ำเนินกำรแล้ว	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เพือ่รบัประกันว่ำหลกักำรใช้ข้อมลูให้น้อยทีส่ดุจะไม่ถกูละเมดิ	มำตรกำร
ดังกล่ำวอำจรวมเอำกำรปกปิดอัตลักษณ์ไว้ด้วย	 โดยต้องมีเงื่อนไขว่ำ
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วัตถุประสงค์ดังกล่ำวสำมำรถบรรลุได้ด้วยวิธีกำรดังกล่ำว	 วัตถุประสงค์
ที่สำมำรถบรรลุได้โดยกำรประมวลผลนอกเหนือไปจำกที่ตกลงไว้แต่ต้น
ทีไ่ม่อนญุำตให้มกีำรระบอุตัลกัษณ์ผูถ้กูประมวลผลข้อมลูหรือไม่อนญุำต
ให้มีกำรระบุอัตลักษณ์ผู้ถูกประมวลผลข้อมูลได้อีกต่อไป	 จะสำมำรถ
บรรลุได้โดยวิธีกำรดังกล่ำว

2.	 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใน													
ด้ำนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์หรือประวัติศำสตร์หรือวัตถุประสงค	์																			
ทำงสถิติ	 กฎหมำยของสหภำพหรือรัฐสมำชิกอำจก�ำหนดให้มีกำรระงับ
กำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บำงส่วนที่ว่ำด้วยสิทธิที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	15	
16	 18	 และ	 21	 โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขและกำรคุ้มครองดังที่ถูกอ้ำงถึง														
ในอนุมำตรำ	1	ของมำตรำนี้ตรำบเท่ำที่สิทธิดังกล่ำวมีแนวโน้มจะท�ำให้
ผลส�ำเร็จของวัตถุประสงค์ที่เฉพำะเจำะจงนั้นเป็นไปไม่ได้หรือเสียหำย
อย่ำงร้ำยแรงและกำรระงับกำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บำงส่วนจ�ำเป็น
ส�ำหรับกำรบรรลุวัตถุประสงค์เหล่ำนั้น

3.	 เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
ท�ำจดหมำยเหตโุดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์สำธำรณะ	กฎหมำยของสหภำพ
หรือรัฐสมำชิกอำจก�ำหนดให้มีกำรระงับกำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้																				
บำงส่วนที่ว่ำสิทธิที่ถูกอ้ำงถึงในมำตรำ	15	16	17	18	19	20	และ	21	
โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขและกำรคุ้มครองตำมท่ีถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 1	
ของมำตรำนี้	 ตรำบเท่ำที่สิทธิดังกล่ำวมีแนวโน้มจะท�ำให้ผลส�ำเร็จของ
วัตถุประสงค์ที่เฉพำะเจำะจงลงไปนั้นเป็นไปไม่ได้หรือเสียหำยร้ำยแรง
และกำรระงับกำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้บำงส่วนจ�ำเป็นส�ำหรับกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่ำนั้น

4.	 เมือ่กำรประมวลผลทีถ่กูอ้ำงถงึในอนุมำตรำ	2	และ	3	เป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในเวลำเดียวกัน	กำรระงับกำรบังคับใช้ข้อก�ำหนดนี้
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บำงส่วนจะถูกบังคับใช้กับกำรประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกอ้ำงถึง
ในอนุมำตรำดังกล่ำวเท่ำนั้น

มาตรา 90	พันธกรณีว่ำด้วยกำรเป็นควำมลับ
1.	 รฐัสมำชกิอำจรบัเอำกฎทีใ่ห้รำยละเอยีดถงึอ�ำนำจของหน่วย

งำนก�ำกับดูแลที่ให้ไว้ตำมข้อ	(e)	และ	(f)	ของอนุมำตรำ	1	ในมำตรำ	58	
ซึ่งสัมพันธ์กับผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่อยู่ภำยใต้อ�ำนำจดังกล่ำวมำ
บังคับใช้กับพันธกรณีว่ำด้วยกำรเป็นควำมลับทำงวิชำชีพหรือพันธกรณี
ว่ำด้วยกำรเป็นควำมลับอื่น ๆ	ที่ทัดเทียมกัน	 เมื่อจ�ำเป็นและได้ส่วนกับ
กำรท�ำให้กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับ
พันธกรณีว่ำด้วยกำรเป็นควำมลับภำยใต้กฎหมำยของสหภำพหรือรัฐ
สมำชกิ	หรอืกฎทีต่ัง้ขึน้โดยหน่วยงำนทีม่อี�ำนำจในระดบัชำต	ิกฎดังกล่ำว
อำจบังคับใช้ในประเด็นของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวล
ผลได้รบัหรือได้มำโดยเป็นผลจำกกจิกรรมทีอ่ยูใ่นขอบเขตของพนัธกรณี
ว่ำด้วยกำรเป็นควำมลับเท่ำนั้น

2.	 รัฐสมำชิกจะต้องแจ้งไปยังคณะกรรมำธิกำรถึงกฎที่รับมำ
บงัคบัใช้ตำมอนมุำตรำ	1	ในมำตรำ	28	ภำยในวนัท่ี	25	พฤษภำคม	2018	
และกำรแก้ไขกฎหมำยใด ๆ	 ที่เกิดขึ้นภำยหลังซึ่งส่งผลกระทบต่อกฎ										
เหล่ำนั้นโดยไม่ล่ำช้ำ

มาตรา 91	 กฎในกำรคุ้มครองข้อมูลท่ีมีอยู่ของศำสนจักรและ
สมำคมทำงศำสนำ

1.	 ศำสนจกัรและสมำคมหรือชมุชนทำงศำสนำทีบ่งัคบัใช้กฎซ่ึง
สัมพันธ์กับกำรคุ้มครองบุคคลธรรมดำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประมวลผลข้อมูลที่ครอบคลุมอยู่แล้วในช่วงเวลำท่ีข้อก�ำหนดน้ีเริ่มมีผล
บังคับใช้ในรัฐสมำชิกอำจบังคับใช้กฎดังกล่ำวต่อได้ภำยใต้เง่ือนไขที่กฎ
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ดังกล่ำวถูกท�ำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับข้อก�ำหนดนี้
2.	 ศำสนจกัรและสมำคมทำงศำสนำทีบ่งัคบัใช้กฎโดยครอบคลมุ

ซึ่งสอดคล้องกับอนุมำตรำ	 1	 ของมำตรำนี้จะต้องอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับ
ดูแลของหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เป็นอิสระ	ซึ่งอำจถูกระบุเจำะจงลงไปได้	
โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่บรรลุเงื่อนไขทั้งหมดที่วำงไว้ในบรรพ	 6	 ของข้อ
ก�ำหนดนี้

บรรพ 10

บทบัญญัติมอบอ�านาจและบทบัญญัติวิธีปฏิบัติ

มาตรา 92	กำรใช้สิทธิมอบอ�ำนำจ
1.	 อ�ำนำจในกำรรับบทบัญญัติมอบอ�ำนำจมำปฏิบัติที่คณะ

กรรมำธิกำรได้รับมอบหมำยมำจะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่วำงไว้ใน	
มำตรำนี้

2.	 กำรมอบอ�ำนำจที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 8	 ของมำตรำ	 12	
และอนมุำตรำ	8	ของมำตรำ	43	จะต้องถกูมอบหมำยให้คณะกรรมำธิกำร
โดยไม่มีก�ำหนดระยะเวลำ	นับตั้งแต่	24	พฤษภำคม	2016	เป็นต้นไป

3.	 กำรมอบอ�ำนำจที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	 8	 ของมำตรำ	 12	
และอนุมำตรำ	8	ของมำตรำ	43	อำจถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยสภำยุโรป	
กำรวินิจฉัยยกเลิกจะท�ำให้กำรมอบอ�ำนำจที่ถูกระบุเจำะจงไว้ในกำร
วนิจิฉยัดงักล่ำวสิน้สดุลง	กำรวินจิฉยัจะมผีลในวนัหลังจำกท่ีมกีำรเผยแพร่
กำรวนิจิฉยัดงักล่ำวใน	The	Official	Journal	of	the	European	Union	
หรือหลังจำกนั้นโดยเป็นวันที่ถูกระบุเจำะจงไว้

4.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องแจ้งถึงบทบญัญตักิำรมอบอ�ำนำจไป
ยังสภำยุโรปและที่ประชุมยุโรปทันทีที่รับบทบัญญัติดังกล่ำวมำปฏิบัติ
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5.	 บทบญัญตักิำรมอบอ�ำนำจทีถ่กูรบัมำปฏบัิติตำมอนมุำตรำ	8	
ในมำตรำ	12	และอนุมำตรำ	8	ในมำตรำ	43	จะมีผลต่อเมื่อสภำยุโรป
และท่ีประชุมยโุรปไม่ได้แสดงกำรคัดค้ำนใด ๆ 	ภำยในระยะเวลำสำมเดอืน
นบัตัง้แต่กำรแจ้งถงึบทบัญญตัดิงักล่ำวไปยงัสภำยโุรปหรอืทีป่ระชมุยโุรป
หรอืหำกสภำยโุรปและทีป่ระชมุยโุรปได้แจ้งข้อมลูไปยงัคณะกรรมำธกิำร
ว่ำจะไม่คัดค้ำนกำรวินิจฉัยดังกล่ำวก่อนช่วงเวลำที่ให้ไว้นั้นสิ้นสุดลง								
ช่วงเวลำดังกล่ำวจะถูกขยำยได้อีก	3	เดือนโดยเป็นข้อเสนอของสหภำพ
ยุโรปหรือที่ประชุมยุโรป

มาตรา 93	กระบวนกำรของกองงำน

1.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องได้รับกำรช่วยเหลือจำกกองงำน											
กองงำนดงักล่ำวจะเป็นกองงำนภำยในขอบเขตควำมหมำยของข้อก�ำหนด
ที่	(EU)	182/2011

2.	 มำตรำ	5	ของข้อก�ำหนดที่	(EU)	182/2011	จะบังคับใช้เมื่อ
มีกำรอ้ำงอิงถึงอนุมำตรำนี้

3.	 มำตรำ	8	ของข้อก�ำหนดที่	(EU)	182/2011จะมีผลบังคับใช้
โดยเชื่อมโยงกับมำตรำ	 5	 ของข้อก�ำหนดดังกล่ำวเมื่อมีกำรอ้ำงถึง
อนุมำตรำนี้

บรรพ 11

บทบัญญัติส่วนสุดท้าย

มาตรา 94	กำรยกเลิกค�ำสั่ง	95/46/EC

1.	 ค�ำสั่ง	 95/46/EC	 ถูกยกเลิกโดยมีผลตั้งแต่	 25	 พฤษภำคม	
2018
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2.	 กำรอ้ำงอิงใด ๆ	 ถึงค�ำสั่งที่ถูกยกเลิกจะต้องถูกตีควำมใหม่
เป็นกำรอ้ำงองิถึงข้อก�ำหนดน้ี	กำรอ้ำงถึงคณะท�ำงำนว่ำด้วยกำรคุม้ครอง
ปัจเจกบคุคลในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบักำรประมวลผลข้อมลูทีจ่ดัตัง้ตำม
มำตรำ	29	ของค�ำสั่ง	95/46/EC	จะต้องถูกตีควำมใหม่เป็นกำรอ้ำงอิง
ถึงคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลยุโรปที่จัดตั้งตำมข้อก�ำหนดนี้

มาตรา 95	ควำมสัมพันธ์กับค�ำสั่ง	2002/58/EC

ข้อก�ำหนดนี้จะไม่ก�ำหนดบังคับบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล																
ให้มีพันธกรณีเพิ่มเติมท่ีสัมพันธ์กับกำรประมวลผลซึ่งเชื่อมโยงกับกำร
จัดหำบริกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ำถึงได้โดยสำธำรณะในเครือข่ำย
กำรสื่อสำรในสหภำพโดยสัมพันธก์ับประเดน็ที่บุคคลเหล่ำนัน้อยู่ภำยใต้
พนัธกรณเีฉพำะโดยมเีป้ำประสงค์เดยีวกบัทีใ่ห้ไว้ในค�ำส่ัง	2002/58/EC

มาตรา 96	 ควำมสัมพันธ์กับข้อตกลงที่บรรลุข้อตกลงแล้ว																	
ก่อนหน้ำ

ควำมตกลงระหว่ำงประเทศทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรเคลือ่นย้ำย
ข้อมูลส่วนบคุคลไปยงัประเทศทีส่ำมหรอืองค์กำรระหว่ำงประเทศทีบ่รรลุ
ข้อตกลงก่อนวันที่	24	พฤษภำคม	2016	และเป็นไปตำมกฎหมำยของ
สหภำพดังที่สำมำรถบังคับใช้ได้ก่อนวันเวลำดังกล่ำวจะยังคงมีผลบังคับ
ใช้จนกระทั่งถูกแก้ไข	แทนที่	หรือยกเลิก

มาตรา 97	กำรรำยงำนของคณะกรรมำธิกำร

1.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องยื่นรำยงำนว่ำด้วยกำรประเมินและ
ทบทวนข้อก�ำหนดนี้ไปยังสภำยุโรปและที่ประชุมยุโรปภำยในวันที่	 25	
พฤษภำคม	 2020	 และทุกสี่ปีหลังจำกน้ัน	 รำยงำนจะต้องถูกท�ำให้เป็น
สำธำรณะ
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2.	 คณะกรรมำธกิำรจะต้องตรวจสอบกำรบังคับใช้และบทบำท
ของสิง่ต่อไปนีเ้ป็นกำรเฉพำะในบรบิทของกำรประเมนิและทบทวนตำม
ที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1

(a)	 บรรพ	 5	 ว่ำด้วยกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ประเทศที่สำมหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับค�ำวินิจฉัยซึ่งถูกรับมำ
ปฏบัิตติำมอนมุำตรำ	3	ของมำตรำ	45	ของข้อก�ำหนดนี	้
และกำรวนิจิฉยัท่ีถกูรบัมำปฏบิตัติำมหลกัในอนุมำตรำ	6	
ของมำตรำ	25	ของค�ำสั่ง	95/46/EC

(b)	บรรพ	7	ว่ำด้วยควำมร่วมมอืและควำมเป็นมำตรฐำนเดยีว
3.	 คณะกรรมำธกิำรอำจขอขอ้มูลจำกรัฐสมำชกิและหน่วยงำน

ก�ำกับดูแลเพื่อวัตถุประสงค์ในอนุมำตรำ	1
4.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องพิจำรณำโดยละเอียดถึงจุดยืน												

และผลกำรศึกษำของสภำยุโรปและที่ประชุมยุโรปและหน่วยงำนและ
แหล่งอืน่ ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องในประเดน็ดงักล่ำวในกำรด�ำเนนิกำรประเมนิและ
ทบทวนดังที่ถูกอ้ำงถึงในอนุมำตรำ	1	และ	2

5.	 คณะกรรมำธิกำรจะต้องยืน่ข้อเสนอในกำรแก้ไขข้อก�ำหนดนี้
เมื่อเห็นสมควรหำกจ�ำเป็น	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อพิจำรณำโดยละเอียด
ถึงพัฒนำกำรของเทคโนโลยีสำรสนเทศและผลเนื่องด้วยสถำนะของ
ควำมก้ำวหน้ำในสังคมข้อมูลข่ำวสำร

มาตรา 98	 กำรทบทวนข้อกฎหมำยอ่ืน ๆ	 ของสหภำพว่ำด้วย
กำรคุ้มครองข้อมูล

คณะกรรมำธกิำรจะต้องยืน่ข้อเสนอทำงนติบัิญญตัโิดยมเีป้ำหมำย
ในกำรแก้ไขข้อกฎหมำยอื่น ๆ	 ของสหภำพว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูล												
ส่วนบุคคลเม่ือเห็นสมควรเพื่อรับประกันถึงกำรคุ้มครองบุคคลธรรมดำ
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ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลให้เป็นรูปแบบและ
มำตรฐำนเดียวกัน	 กรณีดังกล่ำวจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎที่สัมพันธ์กับ											
กำรคุ้มครองบุคคลธรรมดำในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประมวลผล											
โดยสถำบัน	หน่วยงำน	ส�ำนักงำน	และองค์กรของสหภำพ	และว่ำด้วย
กำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลดังกล่ำวโดยเสรีเป็นกำรเฉพำะ

มาตรา 99	กำรเริ่มมีผลบังคับและกำรบังคับใช้
1.	 ข้อก�ำหนดนี้จะเริ่มมีผลบังคับหลังจำกเผยแพร่ใน	 The	

Official	Journal	of	the	European	Union	ได้	20	วัน
2.	 ข้อก�ำหนดนี้จะบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	 25	 พฤษภำคม	 2018	

เป็นต้นไป

ข้อก�ำหนดนี้จะมีผลผูกพันทุกประกำรและสำมำรถบังคับใช้
โดยตรงในรัฐสมำชิกทั้งหมด

เสร็จสิ้นเมื่อวันที่	27	เมษำยน	2016	ณ	กรุงบรัสเซลส์

	 ส�ำหรับสภำยุโรป	 ส�ำหรับที่ประชุมยุโรป
	 ประธำน	 ประธำน
	 เอ็ม.	ชุลซ์	 เจ.	เอ.	เฮนนิส-พลำสคำร์ต
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ผู้แปล

นคร เสรีรักษ์
-	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประจ�ำวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น	 มหำวิทยำลัย

ขอนแก่น
-	 ผู้ก่อตั้งและผู้อ�ำนวยกำร	Privacy	Thailand
-	 อดีตกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
-	 อดีตผู้เชี่ยวชำญด้ำนข้อมูลข่ำวสำร	ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

ณรงค์  ใจหาญ
-	 ศำสตรำจำรย์ประจ�ำคณะนิติศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-	 ผูอ้�ำนวยกำรโครงกำรปรชัญำดษุฎบีณัฑติ	สำขำกำรบรหิำรกระบวนกำร

ยุติธรรม	คณะนิติศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-	 กรรมกำรร่ำงกฎหมำย	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
-	 อดีตคณบดีคณะนิติศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 
-	 ศำสตรำจำรย์ประจ�ำคณะนิติศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	
-	 กรรมกำรบริหำรหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต	 สำขำกำรบริหำร

กระบวนกำรยุติธรรม	คณะนิติศำสตร์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-	 อดีตผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์กฎหมำยระหว่ำงประเทศ	 คณะนิติศำสตร	์

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ศุภเกียรติ ศุภศักดิ์ศึกษากร
-	 นักแปลอิสระ
-	 อดีตผู้ช่วยสอนวิชำพื้นฐำนทั่วไป	มธ.	120	(สหวิทยำกำรสังคมศำสตร์)	

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

นิชานันท์ นันทศิริศรณ์
-	 บรรณำธิกำร	ส�ำนักพิมพ์ฟ้ำฮ่ำม
-	 คณะท�ำงำน	Privacy	Thailand
-	 บรรณำธิกำรเว็บไซต์	www.anthillarchive.com
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Translators

Nakorn Serirak
-	 Assistant	 Professor,	 College	 of	 Local	 Administration,	 Khon	

Kaen	University
-	 Former	Expert	Commissioner,	Official	Information	Commission	

of	Thailand
-	 Founder	and	Director	of	Privacy	Thailand

Narong Jaiharn
-	 Professor,	Faculty	of	Law,	Thammasat	University
-	 Director,	Doctoral	Program	in	Justice	Administration,	Faculty	

of	Law,	Thammasat	University
-	 Former	 Vice	 President	 for	 Lampang	 Campus,	 Thammasat	

University
-	 Former	Dean	of	the	Faculty	of	Law,	Thammasat	University

Prasit Piwawatthanapanich
-	 Professor,	Faculty	of	Law,	Thammasat	University
-	 Executive	 Committee,	 Doctoral	 Program	 in	 Justice	

Administration,	Faculty	of	Law,	Thammasat	University
-	 Former	 Director	 of	 the	 Center	 for	 International	 Law,	

Thammasat	University

Supakiat Supasaksueksakorn
-	 Translator
-	 Former	 Teaching	Assistant,	 TU	120	 (Interdisciplinary	 Social	

Sciences),	Thammasat	University

Nhischarnun Nunthadsirisorn
-	 Editor,	Farharm	Publishing	House
-	 Project	Manager,	Privacy	Thailand	
-	 Editor,	www.anthillarchive.com
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Privacy Thailand เป็นองค์กรเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ 
และผู ้คนท่ีท�างานเก่ียวข้องกับการศึกษา วิจัย การพัฒนา              
ความรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู ้เรื่องการคุ้มครองสิทธิ             
ความเป็นส่วนตัวในประเทศไทย

Privacy Thailand ยังด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
และส่งเสรมิสทิธิเสรภีาพของประชาชน โดยเฉพาะด้านเสรภีาพ
ในการเข้าถึงข้อมูล (freedom of information) เสรีภาพใน 
การแสดงความคิดเหน็ (freedom of expression) ธรรมาภิบาล
ข้อมูล (data governance) การกระจายอ�านาจ (decentrali-
zation) การปกครองท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง (civic education) และ 
การพัฒนาธรรมาภิบาล

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว Privacy Thailand ได้ที่
www.facebook.com/privacythailand
email: admin@privacythailand.org


